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ПРЕЗИДЕНТЪТ НА РЕПУБЛИКАТА ПРИЕ НОВОНАЗНАЧЕНИЯ ИЗВЪНРЕДЕН И УПЪЛНОМОЩЕН ПОС
ЛАНИК НА РУСКАТА ФЕДЕРАЦИЯ В НАШАТА СТРАНА

ВЗАИМНО СВЪРЗВАНЕ НА 

РАВНОПРАВНИ ОСНОВИ
На 12 април 1945 година 

борците от НОВ, подпомог
нати от бойците на Черве
ната армия в сремския чер
нозем пребиха гръбнака на 
германофашистките окупа
ционни войски в югоизто
чна Европа. Преди пробива 
на Сремския фронт беше 
освободена най-голямата 
част не само на Сърбия, но 
и на предишна Югославия, 
а с тази историческа побе
да беше оповестен оконча
телния срив на фашистка
та армада.

На 12 април тази годи
на, пред грандиозния паме
тник на героизма и самоот
вержеността - "Алеята на 
честта" 
ната на още 300 герои, заги
нали в борбата против фа
шизма, недалеч от град 
Шид се събраха ветерани, 
участници в това историче
ско събитие, членове на се
мействата на загинали или 
умрели бойци, представит
ели на сдружения на граж
дани и младежи от цялата 
страна, за да почетат пам
етта на юнаците, открехна
ли широко дверите за ок
ончателното освобожден
ие на страната от фашист
кия звяр и, същевременно 
да предупредят съвремен
ните варварофашисти, че 
поуката на Срем е валидна 
и днес.

Защото миналата годи
на фашистка авиация отно
во летя над нашето небе, 
безмилостно гранатирайки 
мостове и комуникации, 
пътнически, дори и между
народни влакове, водохра
нилища и електроснабди
телни системи, болници, 
училища, родилни домове, 
фабрики и жилищни сгра
ди...

*Слободан Милошсвнч изтъкна в разговора си с Валерии Егошкин, че СР Югославия придава голямо значение на по-нататъшното 
укрепване на бнлатералните отношения и сътрудничеството с Руската федерация и че нашите две страни са повързани от крепкото и 
дълго приятелство между нашите народи

Президент!,т на Република
та Слободан Милошсвнч

и че нашите страни са свързани 
от крепкото и дълго приятел
ство между нашите народи, 
тяхната съвместна борба за 
справедливи цели, както и от 
многобройните съвместни инте
реси, сред които несъмнено са 
най-значителни мирът и стабил
ността в света, равноправието, 
свободата и независимостта на 
народите и държавите. Желаем 
да интензифицираме икономи
ческите, културните и останали
те видове взаимно свързване на 
равноправни основи, давайки по 
този начин пример, с който се 
афирмират ингетрационните 
процеси и се допринася за разви
тието и прогреса в света, оцени 
президентът Милошевич.

прие
към края на миналата седмица 
новоназначения извънреден и 
упълномощен посланик на Руск
ата федерация в нашата страна 
Валерий Егошкин. който му пр
едаде акредитивните писма на 
президента Путин.

След официалната церемон
ия посланик Егошкин изтъкна, 
че Русия и Югославия са спло-допълнен с име-

тени от тесните връзки на век
овното приятелство, което се е 
потвърждавало през историята 
със съвместната борба на тех
ните народи за свобода. Русия 
осъди миналогодишната натов- 
ска агресия срещу Съюзна ре
публика Югославия и счита, че 
политиката на сила и хегемони- 
зъм представлява голяма опас
ност* за съвременното човечест
во. Русия вижда Съюзна репуб
лика Югославия като стратеги
чески партньор, искрено подкр
епя нейните усилия за обновле
ние и желае да развива плодо
вито сътрудничество с нея при

За по-нататъшно укрепване на сътрудничеството: президентът 
Милошевич приема акредитивите на руския посланик

непрекъснат политически диа- то единствената и задължаваща 
лог и откровена размяна на ми- основа за решаване’ на същест- 
ения по всички съвместни вън- вуващите проблеми, 
роси, каза посланик Егошкин.
Русия категорично подкрепя те- писма, президентът Милошевич 
риториалния интегрнтет и суве- подчерта, че СР Югославия при- 
рснитста на Съюзна република дава голямо значение на по-на- 
Югослания и се застъпва за ст- татъшното укрепване на билат- 
риктно спазване на Резолюция оралните отношения и сътруд- 
1244 на Съвета за сигурност ка- ничеството с Руската федерация

След приемането на акреди
тивните писма президентът Ми
лошевич води сърдечен разгов
ор с посланика Валерий Егош
кин, в който участва и съюзният 
министър на външните работи 
Живадин Йовановнч.

Приемайки акредитивните

ПРЕДСЕДАТЕЛЯТ НА СКУПЩИНАТА НА СЪРБИЯ ДРАГАН ТОМИЧ ОТКРИ ПАМЕТНИК НА ЖЕРТВИТЕ 
НА БОМБАРДИРОВКИТЕ В ГЪРДЕЛИЦА

СВОБОДАТА И НЕЗАВИСИМОСТТА 

НЯМАТ ЦЕНА
на военна задача, а в него бяха ват и публикуваните неотдавна

данни, които ръководителите на 
Н АТО се опитваха на всяка цена 
да укрият, оправдавайки по този 
начин своето злодеяние.

Припомняйки, че след това 
злодеяние в световните медни, 
които подкрепяха агресията ср
ещу нашата страна масово запо
чна да се употребява и терминът 
"колатерална щета”, който до
пълни речника на натовските 
фрази, Томич подчерта, че ние 
днес знаем, че колатералната 
щета значи именно 
ХЛАДНОКРЪВНО МАСОВО 

УБИЙСТВО

В сряда, ма 12 април в I ър- 
в 11 ча- изключително ципи ли.

ГРАЖДАНИТЕ - ИСТИН
СКА ПРИЦЕЛ НА АГРЕ

СОРИТЕ
Стратезите от НАТО знаеха 

това, но с тона престъпление ис
каха да покажат нещо, което бе
ше ясно още от самото начало, 
каза Томич и подчерта, че вой
ната не беше поведена, за да се 
осуети измислената “хуманита
рна катастрофа“, а за да се сп
равят с властта в Сърбия и в Юг
ославия. Кит избиваха гражда
ните, те показаха кой беше ис
тинската им прицел, каза Томич, 
като уточни, че “тази война бе-

делишка клисура, точно 
са и 45 минути, времето в което 
преди една година 11ЛТО агре- 

извършиха едно от най-
Поучен от героизма на 

предшествениците 
преди 55 години, въпреки 
незабелязания през исто-

си от
сорите
страшните престъпления срещу 
цивилите в нашата страна, пре
дседателят на Скупщината на 
Сърбия Драган Томич откри 
метиик на жертвите на бомбар-

рията натиск срещу нашата 
страна - от ембаргото до го
лото насилие - и миналата 
пролет, както и през про
летта на 1945 година, наро
дът в Сърбия каза категор
ично "НЕ" на варварофаш- 
изма,
му се въоръжено, морално, 

Както преди

па-

дирането.
Спомените за жетрвите

на НАТО ще живеят
посвещаваме об-

на
агресията 
вечно и на зях 
повените мостове, героичния 
подвиг ни нашите строи тели, ки
ча Томич на големия народен 

на който присъстваха 
жители на ЯГ>л-

противопоставяики

, %ж%ш. Шмедийно... ьполовина десетиле-лет и
тия, непоколобимите защи- 

на нашата свобода и
-Ние знаем, че “отбраната на 

.човешките нрава“ е опит за ми-шмитинг, 
няколко хиляди 
анишки и

шс поведена за да се справят с 
тукашния народ, който много рна окупация, а осуетяването 
.из,ти през историята е показал, На хуманитарната катастрофа - 
че почи та собствената си свобо-. опит за окупация с военна сила, 
да и умее за нея да се бори и да се каза Томич, посочвайки, че не 
избори“. * мине един ден а някой някъде в

Като подчерта, че днес е пес- никоя от агресорските страни 
ьмнено, че бомбардирането на полугласно или много гласно до- 
влака в Гърдслица не е било гр- ри да не признае, че агресията 
шика, Томич каза, че това показ-

тници
миналата пролет изнесоха 
още един урок на завоева- 

синевата над Ср
ем бяха счупени крилете 

"нощна

'ШПчински окръг, със- 
край “Моста на обновле- Драган Томичтоял сс

нието” в Рьрдслишкн клисура. 
Животът на невинните жер- 

в свободата на

телите: в 11а мястото, къдсто в бомба- 
от 11АТО влак бихардирании

убити и изчезнали във водите 
Южна Морава 50 души Томич 
припомни, че в ракетирания то

плик не е имало войници, 
пито оръжие, пито пък той е бил

на прословутата 
птица" - гордостта на тех- 
нофашизма.

Днес Поуката от Срем е 
ло-валидна, от когато и да 

В. Богоея

тви е вграден 
отечеството. Заради тях 
длъжни да запазим тази свобода 
за бъдещите поколения, каза 
Томич, изразявайки уверението 
си, че ще успеем в това.

нание сме

гава
(На 3 стр.)

било!
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ПРЕД СЕРИОЗНИ 

ИЗПИТАНИЯ

Слободии Милошсвич и Чарлз Стюарт изтъкнаха в разговора си, че десетките хиляди наши пресел
ници в Австралия оказват силна подкрепа и насърчават свързването на двете страни и утвърждава
нето па техните съвместни интереси 

Президентът на Република
та Слободан Мнлошевнч прие в
поминалия четвъртък новона
значения извънреден и упълно
мощен посланик на Австралия в 
Съюзна република Югославия 
Чарлз Стюарт. който му преда
де акредитивните писма.

Обръщайки се към презид
ента Милошсвич при предаване
то на акредитивните писма, по
сланик Стюарт подчерта, че Ав
стралия желае да развива успе
шно бнлатерално сътрудннчест-

* Новият кабинет непопулярен заради все по-голямото сирома- 
шсство * Чуждите наблюдатели не изключват политически раз
мирици

Надеждата на българския премиер Иван Костов в рефор
мата, която ще бъде подкрепена от страна на Запада запънаха 
в нерешителност, смятат аналитиците, които вече отписаха 
шансовете му за успех на изборите през следващата година.

Групата нови министри в кабинета, доведени през декември 
”от неизвестни бързо станаха непопулярни”, казва Мирослава 
Янева, шефка на агенцията за проучаване на общественото 
мнение МБМД.

”Основната причина е в това, че от ден на ден хората обед
няват. Те загубват доверието си и повече нямат желание да се 
жертват днес заради обещаното по-добро бъдеще”, пише тя.

Освен опадащата популярност на правителството експер
тите смятат, че с провеждането на реформите за свободен 
пазар, за които настояват западните кредитори и ментори, ще 
бъде намален шансът за усгтех на предстоящите избори.

"Очакваме общите избори през следващата година до голяма 
степен да сганат център на вниманието на креаторите на полити
ката, което е потенциална опасност за провеждането на рефор
мите”, се посочва в кварталния (тримесечния) отчет на Голдман 
Сакс за пазарите.

"Загрижаващо е това, че покрай все по-голямата безработица 
г-н Костов ще бъде изправен пред засилващата се опозиция по 
отношение на бъдещите болезнени реформи”.

Един висок чужд дипломат, който пожелал да остане анонимен 
бил по-искрен, като изразил опасение от възможните политически 
размирици в България.

СДС на Костов дойде на власт преди три години, когато народ
ните протести и финансовата криза свалиха бившите комунисти от 
Българската социалистическа партия. Няколко години той се 
радваше на голяма популярност сред народа, като осуети кризата и 
започна доближаването на тази балканска страна към 
Европейската уния.

Но, спомените бледнеят, а проевропейското движение не даде 
осезаеми резултати. Структурните реформи увеличиха броя на 
безработните, а социалните промени не успяха да се помръднат от 
своето начало.

Въз основа на най-новите проучвания на общественото мнение 
от страна на различни агенции правителството се радва на довер
ието на 25 до 34% от допитваните, докато противниците са много 
повече от 50%. При това и личният рейтинг на премиера Костов от 
февруари до март е паднал с цели 6 процента и сега е 36%.

Президентът Милошевич приема акредитивните писма от 
посланика Стюарт

во с нашата страна и че голе
мият брой австралийски гражда
ни с югославско потекло пред
ставляват стабилен мост, който

След приемането на акреди
тивните писма президентът Ми
лошевич проведе кратък и сър
дечен разговор с посланик Ст
юарт, в който участва и съюз
ният министър на външните ра
боти Живадин Йованович.

развиват успешно и че ще про
дължат да се реализират съвме
стните интереси за икономиче
ски, културни, спортни и други 
връзки, чрез конто с спечелен 
взаимно полезен опит и които се 
подкрепят и насърчават от де
сетките хиляди наши преселни
ци в Австралия.

свързва двете страни н утвър
ждава техните съвместни инте
реси.

Приемайки акредитивите, 
президен тът Милошсвич изрази 
уверение, че нашите бнлатерал- 
ни отношения и занапред ще се

ПОСЛАНИК БРАНКОВИЧ ОСВЕДОМИ КОМИСИЯТА НА ООН ЗА НАРУШАВА
НЕТО НА ПРАВАТА НА СЪРБИТЕ

рористи, членове на т. нар. АОК и вече десет месеца 
се държат в затвора в Косовска Митровица.

През цялото това време КФОР, УНМИК и ше
фът на цнвивлната мисия на ООН в Космет Бернар 
Кушнер не са направили нищо, в унисон с нормал
ната законна процедура да се изучат тези обвинения 
и да се реши случая на арестуваните, докато съ
щевременно са наложили на съда в Косовска Мит
ровица да освободи от затвора Адеми Джелай, който 
на 7 март тази година хвърли две ръчни гранати и 
рани 22-ма сърби, жители на северната част на града 
и 14 войници от френските поделения на КФОР.

Флагрантното нарушаване на човешките права 
на 43-мата арестувани сърби изисква спешна акция, 
се посочва в писмото на югославския посланик.

ЗАТВОРНИЦИ БЕЗ СЪД
Югославският посланик при ООН в Женева Бра- 

нко Бранкович изпрати писмо до председателства
щия Комисията на ООН за човешки права, с което 
го информира за случая на сърбите, които по незак
онен начин вече десет месеца са в арест в Косовска 
Митровица, както и за терористическия акт на шип- 
тарските терористи в село Бело поле недалеч от град 
Печ. търсейки това писмо да се нареди сред офи
циалните документи на Комисията, чиято сесия се 
провежда именно сега.

В писмото на шефа на югославската мисия до 
Самбо Рам Самкади се подчертава, че КФОР и УН
МИК са арестували 43-ма сърби, след необосновани 
и арбитрарни обвинения от страна на албанските те-

ция, сетне косметските албанци, а сега сме на път 
да се побратимим и с чечените. Историята обаче ни 
учи, че именно те са ни клали през вековете. Без 
сатнименталности, моля!", е коментара на българ
ския вестник "Монитор".

лед размяната на четиримата македонски гра
ничари, заловени от "АОК", срещу терориста 

Джавид Хасани, заподозрян за убийството на три
ма полицаи в Тетово в Македония се засилва въ-

ласувайки доверие на кандидатите на Сръбск
ата демократическа партия на локалните из

бори, народът в Република Сръбска показа висока 
политическа отговорност и зрелост. Победата на 
СДС потвърждава, че в РС не може да управляват 
марионетки, готови за шепа долари да работят 
против собствения си народ. Това са сърбите: вме
сто да ги застраши, арестуването на Краишник още 
повече ги сплоти.
«— вропейският парламент гласува резолюция за 
СИчечения, с която се ограничават правомощията 
на руската делегация в този форум. Парламен
тарната скупщина на Съвета на Ев
ропа е нужна на нас толкова ко- 
лкото и ние на нея, заяви по
мощникът на руския премиер 
Сергей Ястържембский и добави, 
че антитерористките акции в Северен Кавказ ще 
продължат. Ние нямаме никакво намерение да сп
орим за основните ценности, каквито са интегри- 
тета на страната и борбата против тероризма, 
оападът би трябвало да прекрати с двойните си 
Остандарти, предупреди всеруският патриарх Ал- 
ексий II. Представителите на ОССЕ и на ООН, ко- 

идваха у нас са видели и чули само онова, с 
предварително бяха натоварени да видят и 

да чуят. Същите двойни стандарти Западът прила
гаше и в Югославия, игнорирайки злодеянията на 
албанските терористи и обвинявайки сърбите за 
всичко. Станало и нестанало!- добави светия отец. 
1— ългарските депутати в Европейския парламент 
Ьв Стразбур гласуваха против участието на Ру
сия в неговата работа. “Българските господа - евр- 
опарламентаристи би трябвало добре да обмислят 
последиците по народа, който ги е избирал, когато 

Най-напред заобичахме братята в Тур-

г
РЕПОРТАЖ ОТ КРУШЕВАЦ В БЪЛГАРСКИЯ ВЕСТ
НИК "ДУМА"с
НАТО Е БОМБАРДИ

РАЛ ЦИВИЛИ
лната от протести, с които се търси оставката на 
тримата отговорни за аферата министри: Никола 

Клюсев (на отбраната), Доста Димоска (на поли
цията) и Джевдет Насуфи (на пра

вдата). С тази размяна прави
телството на Георгиевски при
зна,че действането на "АОК" в 

Македония, не е "новинарска из-

Българският вестник ”Дума” посвети цяла една страница на 
град Крушевац, информирайки читателите си за живота в този град 
една година след бруталната агресия на западния военен алианс.

В репортажа си от Крушевац българският писател Иван Матев, 
който неотдавна посети тозитрад, подчертава, че през 78-те дни на 
т.нар. "хуманитарна операция” в Расински окръг НАТО е хвърлил 
средно около два килограма експлозив по глава на населението.

В изявление за в. "Дума” председателят на Общинската 
скупщина в Крушевац Милое Михайлович подчертал, че освен 
Белград, през последните шест века град Крушевац "винаги е бил 
пръв прицел на сръбските врагове”.

Самолетите на НАТО са бомбардирали град Крушевац, в който 
съществува единствен паметник на мира и е носител на високо 
отличие на Световния съвет за мир, в който членуват и много 
столици на западните държави, казал Михайлович и добавил, че 
"гневът на народа от този край, в Сърбия и цяла Югославия към 
НАТО ще продължи с десетилетия и с твърдата увереност, че 
когато и да било, държавниците от страните членки на Западния 
военен алианс ще отговарят за злодеяниата, направени през ми
налата пролет в Югославия”.

Прицел на самолетите на НАТО, предвождани от военно
въздушните сили на САЩ по правило бяха цивилни обекти - 
мостове, фабрики, болници, топлоцентрали, училища, жилищни 
обекти... пише вестник "Дума”.

'мислица". Най-сетне!
г~-| ри един рутинен контрол на войници на КФОР 
I 1на ГКПП в Блаце - Генерал Янкович, македон
ската полиция открила ( и пленила) голямо ко
личество чужда валута. Тримата войника от нор
вежкия контингент нямали никакъв документ за 
потеклото и предназначението на тези пари. Поли
цаите обаче били принудени да ги върнат, понеже 
един скопски адвокат "ги убедил", че КФОР има 
дипломатически имунитет и не подлежи на кон
трол. Ето още едно доказателство за търговията 
"на черно" с която се занимава КФОР. С камиони 
на международните "миротворители", които също 
не подлежат на контрол, в Македония пристигат 
огромни количества уиски, скъпи цигари, парфюми 
- твърдят добре осведомени. А, може би и дрога!?!

ито
което

В. Богоеврешават.
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СВОБОДАТА И 

НЕЗАВИСИМОСТТА 

НЯМАТ ЦЕНА

ЗАСЕДАНИЕ НА НАРОДНАТА СКУПЩИНА НА РЕПУБЛИКА СЪРБИЯ

ГЛАСУВАН ЗАКОН ЗА ИЗБИРА
НЕТО НА ДЕПУТАТИ В СЪВЕТА 

НА РЕПУБЛИКИТЕ
(От 1-ва стр.)

срещу СР Югославия не е извър
шена за да се защити който и да 
било. а само заради това гражда
ните в Сърбия да се нападнат и

оказаха мъдри, категорични, тру
долюбиви и храбри. Те показаха и 
сега, както толкова 
че своободата и независимостта 
нямат цена. Гражданите в Сърбия 
бързо разбраха, че единствения 
път е опората на собствените си

пъти по-рано.
* Представителите на Република Сърбия в горния дом на съюзния парламент трябва да бъдат избрани 
в срок ог 15 д н цел е д като новият закон влезе в сила * Депутатите гласуваха и Закон за преброяването 
на населението, домакинствата и жилищата, което ще бъде извършено от 1 до 15 април 2001 година 
^Бюджетната политика през миналата година е реализирана от реални източници

На състоялото се тези дни първо заседание в

да се окупира тяхната държава. 
- И докато в западните държа-

След откриването на паметника на жетрвнте на натовската 
агресия в Гърделнца, край "Моста на обновлението”, конто 
сряда и официално беше открит

НОВ МИНИСТЪР НА ПРОСВЕТАТА Е 
ПРОФ. Д-Р МИЛИВОЕ СИМОНОВИЧ 
Обосновавйкм предложението 5а новия мин
истър на просветата, премиерът Мирко 
Марянович каза, че проф. д-р Миливое Си- 
монович е машинен инженер, роден през 1951 
година, професор в Машинния факултет в 
Белград и досегашен заместник-министър на 
просветата.
- Имайки предвид досегашното трудово 
ангажиране на проф. д-р Миливое Симонович, 
уверен съм, че той ще допринесе за още по- 
ефикасната работа на правителството и Мин
истерството на просветата - изтъкна 
Марянович.

рамките на пролетната сесия депутатите в Народ
ната скупщина на Република Сърбия гласуваха За
кон

в
за Движение, председателят на 

републиканския парламент и генерален директор на ИИС 
Югопетрол Драган Томич в Лесковац положи 
изграждането на нова бензиностанция, която е един от първите 
обекти на развитието в Ябланишкн окръг.
-Става ду ма за още един обект

за избирането па съюзни депутати в Съвета на 
републиките на Съюзната скупщина. Закон за пре
брояването на населението, домакинстватаосновен камък за

н жили
щата през 2001 година и Закон за измененията и 
допълненията в Закона за лотариите.

По предложение на парламентарната група на 
Сръбската радикална партия Миладин Зарков е из
бран за подпредседател па Народната скупщина. 
Проф. д-р Миливое Симонович е избран за нов мин
истър па просветата в правителството на Република 
Сърбия.

По инициатива на правителството на заседанието 
,бе приет и Закон за заключителния баланс на бю
джета на Република Сърбия за 1999 година. Решение 
за заключителния баланс на Автономна покрайнина 
Косово и Метохпя за 1999 година, както и Решение за 
утвърждаването на недвижими културни блага с из
ключително значение и Решение за утвърждаването

НМС Югопетрол, с конто се 
дава пълен принос за започналата развойна фаза в нашата 
страна,^каза Томич.

на

ви с всеки изминат ден на все по
вече хора е ясно какво се случваше 
тук през миналата пролет, през по
следно време някои политици пла
сират срамния тезис. че за бомбар
дировките, дори и за жертвите на 
агресията са виновни властите в 
Сърбия и Югославия и че бомбар
дировките можеха да бъдат отми
нати. но че това. някой тук не бил 
искал, каза Томич.

-Днес трябва откровено да ка
жем - агресията можеше да бъде 
отмината само да бяхме се съгла
сили управлението в Сърбия да 
предоставим на генералите на 
НАТО. Само така и нищо повече, 
каза топ.

През тази пролет, когато с вс
еки изминат ден с пиетет си спом
няме за жертвите на миналогоди
шната агресия, когато на годиш
нината от тяхната гибел им почи
таме паметта, с учудване можем да

Председателят на Парламента на Сърбия Драган Томич и ди
ректорът на Дирекцията за обновление на страната Милутин 
Мърконич със сътрудниците си посетиха и строителите, които 
обновяват разрушените инсталации на обектите на Югопетрол 
в Ниш.
Заместник директорът на НИС Югопетрол Слободан 
Голуоович каза, че обновлението на резервоарите за гориво, с 
капацитет от 14.5 хиляди гона, както и на другите постройки в 
Ниш ше бъде завършено до 19 май, за когато е запланирано 
тяхното откриване.

сили, собствени ресурси, собстве
на памет и собствения труд. За
ради това и призивът на президе
нта на СР Югославия Слободан 
Милошевич да започне обносле-' 
нието на страната беше единоду
шно приет. Към обновлението на 
страната пристъпихме с еднаква 
сила. упоритост и ентусиазъм, кп- 
кто и към отбраната на родината, 
подчерта Томич.

Като подчерта, че показахме 
огромните си възможности, че 
нашите ресурси са далеч от това 
да бъдат изчерпани, както се на
дяваха вътрешните и външни аг
ресори и че преди всичко нашата 
обич към отечеството няма гра
ници. Томич оцени, че затова и 
успяхме'ке само да се отбраним от 
окупацията, но и във възможно 
най-къс срок да обновим всичко 
онова, което агресорът беше ра
зрушил.

нейни отделни интереси - изтъкна Ратко Маркович.
Пояснявайки по-нататък правителствения прое

кт. вицепремиерът напомни за конституционното за
дължение на републиките-членки непременно да 
осигурят избирането на всичките 20 депутати. Затова

' ' V* /г ' “у "А

на стари и редки книги с изключително значение.
предложеният закон не допуска въ
зможността да бъде осуетено изби
рането на всичките 20 депутати чр
ез не предлага не на кандидати за де
путати в Съвета на републиките от 
страна на парламентарните групи 
или неоправдано отсъствие на мно
зинството народни депутати на пар
ламентарната група, която е лре- 

'4дч‘$81^!ри, вложила листата.
В такива случаи, поясни Марк- 

Й, '.. . *•*' •..«*'‘ обич. се увеличава броят на депута
тите. които се избират от редовете

X - “̂‘Ти:• ' нп парламентарните групи, коиото
4! « »^ъч,п« предложения вс-ьотв-

етствне със закона, респективно от 
^редовете на парламентарните групи, чиито депутати 

присъстват на заседанието, на което се избират съю
зните депутати.

Накрая Ратко Маркович подсети републиканск
ите депутати, че доколкото гласуват предложения 

новите депутати в Съвета на републиките в 
парламент трябва да бъдат избрани в срок
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По предложение на парламентарната група на 
Сръбската радикална партия Скупщината избра по- 

членове на скушщшските отбори от редовете на 
тази партия.

НОВИЯТ ПОДПРЕДСЕДАТЕЛ Е 
ДИМПТРОВГРАДЧАНИП 
По предложение иа парламентарната група на 
Сръбската радикална партия републикан
ските депу тати избраха Миладин Заркон за 
нов подпредседател на Народиш и скупщина 

Република Сърбия, тъй каго досегашният 
подпредседател Мщнан Ишпаноиич подаде 
осганка.
Миладин Зарков с роден на 
година н Димитровград. Женен с, баща на дне 
деца. Пр професия е строителен техник, понас
тоящем иа постоянна работа н Народната 
скупщина.

ви

закон.
съюзния
от 15 дни след неговото встъпване в сила.

Подпредседателят на правителството на Репуб- 
Сърбия Воислав Шешел оцени. чеЗТредложе-лнка

пият закон максимално удовлетворява исканията на
На комеморативното събра

ние и Гърделнца говори и предсе
дателят иа Общинската скуиши- 

Лесковаи Никола Йовано-

отбележим, че неуспехът на НА
ТО да окупира Сърбия известен 
брой партии у нас откровено пре
живяват като собствен неуспех, 
каза Томич като посочи, че те ко- 
лаборират и с окупаторските во
йски в Република Сръбска, орган
изирайки арестуването на полити
ческите си съперници или с вой- 

които с грубото си нлруш- 
Резолюция 1244 за Кос-

Съюзння конституционен съд и не може да се ос
порва от юридически аспект, а само от позицията на 
незадоволството на някои партии.

Подчертавайки, че клубът на Социалистическа
та партия на Сърбия подкрепя законопроекта. Го
рица Глепич изтъкна, че този закон дава възможност 
да бъдат изразени и интересите на мнозинството, и 
интересите на малцинството в парламента, а всички 
партии да влезнат в Съвета на републиките в зависи
мост от политическата им сила.

Милан Родим, шеф на парламентарната група на 
Югославската левица, подчерта, че новият закон до
принася за осъществяването на атрибутите на дър
жавната власт, които са утвърдени със Съюзната 
конституция и създава усЛовия за пропорционално 
представяне на всички политически групировки.

От името на коалицията на Селяческата партия 
иа Сърбия и Обединената иенснонерска партия Жи
вко Сслпкович призова депутатите да гласуват пред
ложения закон, защото в него е вградено най-важ
ното - възможност да се избегне обструкцнята в ра
ботата на Съюзната скупщина.

Със 169 "за” и 4 гласа "против” Народната скуп
щина ирис Закона за избирането на депутати в Съ
вета на републиките на Съюзната скупщина.

Без разисквания бяха гласувани Законът за пре
брояването на населението, домакинствата и жили
щата през 2001 година и Законът за измененията н 
допълненията в Закона за лотариите.

Законът за преброяването на населението пред- 
вижда тачи обемиста работа да бъде завършени от 1 
до 15 април 2(101 година. В Космст преброяването ще 
бъде навършено след като приключи мисията на 
ООН.

на

иа в
10 октомври 1949вич.

Цветя и венци на паметника
на жертвите на натовската агре
сия положиха роднини и приятели 
на загиналите и делегации па Юг- 

желе т н и на. общии аославската 
Лесковац и Ябланишкн окръг.

и.з Зак-ските, 
аваке на 
мет все повече приличат иа окупа-

Обоапжавнйкп правителствения проект 
оиа за избирането на с ъюзни депутати в ( ънета на 

Съюзната скупщина, ниценремиер-
Памстникът. който символи

зира Гърдслишка клисура с жел
езопътния и моста на авгопътя с 
дело на младия архитект в Дирек- 

за обновление на страната

републиките иа 
ът Ратко Маркович подчерта, че този закли спада 

закони над законите, т. с. закони с
горски.

Онези, конто нямат в собстве
ната си

к ъм категорията 
конституционен характер, въпреки чс сс гласува но

ТоЙ напо-
среда окупаторска войска 

пътуват някъде на Запада, за да сс 
срешнат с потенциалните окупл- 

с бас-

цията обикновената законодателна процедура.
на този закон сс учредява тяло.Марко Стевянович.

11а откриването на паметника 
присъстваха републиканския

строителството Деян

мни, че въз основа
тори. откъдето се връщат 
иите за "мирно предаване 
стта”, за възможната "гражданска

закони, а отчасти сс утвърждава и про- 
закон. Зак-

косто приема
цс ду раза, по която сс приема въпросния!'

каза по-нататък Маркович. удовлет-

ми-на влл-
нистър на 
Ковачсиич, директорът на Дирс- 

обновление иа страната
оноироектът, 
порива и наредбата па Съюзния конституционен съд 
за републиканското законодателство, защото иссъ-

иа закон с неконституционно положе-

война”, преждевременни, ггредсро- 
ли още не общи из- книята за 

Милутин Мърконич, 
на Ябланишкн окръг

чии и какви 
бори. каза Томич.

Те не искат власт за да владеят.

началникът 
Живоип Ст

ил Пч-
щсствувансто

колкото и съществуването на неконституционенпие
закон.

сванович, началникът
Часлав Ристич, ко

па 1013

понеже там, където на локално ра
внище са иа власт , показаха, че не 
умеят това, каза Томич и прецени, 
че "те искат власт само заради то-

ински окръг 
мандвашия Трета армия 
генерал-подполковник Владимир 
Лпзарсвич със сътрудниците си, 
генералният директор на ЖШ 
"Белград” Живорад Максимович. 
републикански и съюзни депута
ти от този край и предсатавитсли

- Затова Сърбия бе длъжна да приеме такъв 
начин да спази Съюзната консти-закон и по този

туция. 11редложсдиятзакон уважава п юридическото 
схващане на Съюзния конституционен с ъд, според 

представянето иа републиката-членка преди 
всичко е представяне на политическата воли на не
йните граждани, въз основа па която с установена 
властта в републиката-членка на изборите за ней- 

скушщшл. респективно представяне иа всички

ял да мог ат мирно да я иредлдлт на 
от Запад”.опекуиите си

ОПОРА НА СОБСТВЕНИТЕ 
СИЛИ

което

иа СПС и ЮЛ.
Г ражданите в Сърбия обаче се мата
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ПРЕСКОНФЕРЕНЦИЯ НА РЕПУБЛИКАНСКИЯ МИНИСТЪР НА ИНФОРМАЦИИТЕ

ХАГСКИЯТ ТРИБУНАЛ И НАТО СТОЯТ ЗАД 

УБИЙСТВОТО НА ПАВЛЕ БУЛАТОВИЧ И АРКАН
Л.лГТТ "а ХаГСКИЯ тР"бУ"ал Пол 1>ихш открито каза, чс те са ликвидирали Павле Булотович и Желко Ражнатович Аркаи и че такова нещо ще се случи и с много 

*, !.В Ьъ,,б,,я’ доколкото ие приемат окупацията и окупатора, каза Алексаидар Вучич, цитирайки думита на Ризли. * Чуждестранните медийни скспозитури у нас не са
медийни къщи, а отворени пропагандни бюлетини 

Републиканският
на западните разузнавателни служби и техните правителства

министър на инф
ормациите Алексаидар Вучич в събота 
проведе пресконференция, на която го
вори за продължаващата агресия 
тнека срещу нашата страна и за това, че 
има и----

брали сайта на Министерството, понеже 
той представлява основното ядро на от
пора на нашата страна спрямо американ
ския хегемонизъм, като констатира, че 
това не с край и че и занапред ще има 
такива покушения, но ние, със сръбското 
си знание, умение и ум” ще съумеем да им 
отвърнем достатъчно успешно и че на
шата истина и занапред ще си прокарва 
път в света”.

Говорейки за съвкупната обстанов
ката и състоянието в медиите в Космст, 
той оповести, чс след пет дни Министер
ството на информациите ще има свои 
представители в повечето места в Кос- 
мет, с което по най-добрия начин светът 
ще бъде информиран за злодеянията на 
КФОР и за неговите дейности, целена
сочени против щггсрссите на сръбския

мнение все повече се променя в полза на 
нашата истина.

”От своите телевизии, за кои то каз
ват, че били застрашени и под постоянен 
натиск от страна на режима, ни се закан
ват с ликвидация.Ог тези студия говорят 
кои хора се намират на американските 
списъци за ликвидация и никому нищо, а 
когато ги повикате да спазват закона, те 
веднага се оплакват на хазаите си, че би
ли застрашени и търсят много повече па
ри, отколкото получаваха досега”, поя
сни той поведението на някои медийни 
къщи в нашата страна, които пишат по 
диктат от чужбина.

Като се попигд защо някоя от тези 
медии не каже на народа в Сърбия какво 
би ги сполетяло да правят същото това в 
някоя друга страна, той прецени, че аме
риканците са се излъгали в сметката, по
неже с милионите долара и удвоената по
мощ на своите медии у нас те не успяха да 
сломят нашето обществено мнение.

Тези медии не виждат десетината об
новени мостове, пътища, жилищни об
екти и това че ”Сърбия успя”, каза Ву
чич.

и на-

такнва, които въпреки чс знаят че 
твърдят, че съществува държа-лъжат.

вей тероризъм. 
Вучич посочи изявленията на воде

щите хора в Хагския трибунал, които по
твърждават кой всъщност стои зад уби
йствата на Павле Булатовпч и Желко 
Ражнатович Аркаи.

"Говорителят на Хагския трибунал 
Пол Ризли открито каза, 
внднрали Павле Булатовпч и Желко Ра

че те са лик-

жнатович и че такова нещо ще се случва 
и с много други хора в Сърбия доколкото 
не се съгласят с окупацията и окупато
ра , посочи Вучич думите на Ризли. народ и държавата на територията на та

зи сръбска покрайнина.
Американските и другите западноев

ропейски окупатори в Космст продължа
ват медийната тортура срещу сръбския 

’ народ, а от 24 часа колко го се излъчва, в

ЖЕСТОКИ ЗАКАНИ
Според Вучич Ризли също така ка

зал, че за Радован Караджич и Ратко Мл- 
адич е по-добре да се предадат, понеже в
противен случаи и те като Аркан ще бъ- ние веднага ставате тяхна прицел, което 
дат дивеч за разстрел. потвърждава примерът с Краишник”, програмата на РТВ Косово сега има само

"Това е първи път някой публично да каза Вучич и добави, че Министерството шест минути програма на развален сръ
бски език, каза Вучич и добави, че те не

"Щом като им се противопоставите

Понеже не успяха в това, сега те си 
служат с най-брутални лъжи, каза Вучич, 
като прецени, че след вчерашния митинг 
оптимизмът на патриотичните сили в 
Сърбия и СР Югославия относно побе
дата си на предстоящите избори е още 
по-голям.

Когато става дума за изборите Вучич 
заяви, че тази година ще има избори за

си признае, че всъщност от тях Желко на информациите в Сърбия ще продъл-
Ражнатович е бил осъден на смърт" - ка- жи борбата против лъжите, като преце-
за министър Вучич. ни, че това ще го прави още по-успешно.

Посещението на Хагския трибунал от НАПАДЕНИЕ СРЕЩУ СВОБОДАТА ”подъл°жава са'мТ шГст мин^и”''06™ ” 
страна на генералния секретар па ЧАТО НА ИНФОРМИРАНЕТО ^Тогато‘^Гва думаТ^бодата на
Джордж Роберчсон. конто се хвали, ме Чуждестранните медийни експозиту- медиите на Запад Вучич посочи примера 
бил арестувал сърби, Вучич илюстрира рк вемц нс са никакви информационни на войниците от датския контингент на
със съдбата на Булатовпч и Аркан, като къищ, а открити пропагандни бюлетини КФОР, конто в Зубин поток завзели едно
посочи писането на Допие веле Както и агснХури на западните разузнавателни радно и по него излъчват дори датски 
пише този германски вестник, Робертсон СЛуЖби и техните правителства, каза Ву- 
самоуверено заключил, че примката се 
стяга и че на края те ще хванат и Ка
раджич, и Младпч, и държавното ръко
водство на СРЮ.

Никой от онези медии, които работят 
за агресорите окупатори не мека да каже 
на народа пълната истина, а чрез размяна

могат да намерят достатъчно хора, които 
да подготвят такава престъпническа и

съюзната скупщина и за локалното са
моуправление, докато през 2001 година 
ще има и републикански.

Нито Правителството на Сърбия, ни- 
"Фонтан на пожела-

приказки и историята на тази страна.
ПОРОЙ ОТ ОБИДИ НА МИТИНГА 

НА ОПОЗИЦИЯТА
чич.

Когато става дума за неотдавнашн
ото навлизане , както се предполагаше . 
на хакери, в сайта на Министерството на . 
информациите в Сърбия, Вучич каза, чс

то Скупщината са 
нията”, за да могат-да се разписват 
избори когато на някой това му хрумне, 
каза Вучич.

Помолен да коментира решенията на 
някои медни да не платят глобите за на
рушаване на Закона за информирането, 
Вучич каза, че това тяхно поведение се

Отговаряйки на въпрос за състоялия 
се един ден преди това митинг на опоз
ицията, Вучич каза, че е слушал го
ворите, но "не чул нищо умно”.

Това беше един истински порой от 
обиди на някои, които очевидно бяха в 
алкохолирано състояние, които се закан
ваха на представителите на държавното

зад това се крие американското прави
телство и шиптарската терористическа 

на тезисите окупаторите-агресори, организация от Прпщина, която фалши- 
ирестъпници от най-долен вид се пред- фццИрала всичко, каквото се намира на 
ставят като добродетели, докато онези, сайта на Министерството, 
които защитават своята страна от агре- Това е възможно най-тежкото напа- 

представят като народни убий- денне срещу свободата на информиране- ръководство на Сърбия, което е в унисон
с истинската американска демокрация, 
каза Вучич.

Той добави, че Си-Ен-Ен информи-

радва на подкрепа от чуждестранните 
агентури.

Републиканският министър на инфо
рмациите подчерта, че и тези медии ще 
”спазват закона”, и че няма страна в св
ета, която ще допусне нарушаването на 
собствените си закони.

слята сс
цн, каза Вучич и прецени, че в това се 
състои същността на пропагандния на-

то и прецедент за онова, което се случва 
на глобалната електронна мрежа, с ко
ето всъщност се потвърждава какъв ст-тиск срещу нашата страна, почти неза

белязан в съвременната история.
Вучич каза, че когато става дума за техНите сътрудници в унищожаването на 

убийството на Булатовпч и Аркан, 
които са направили това ще кажат, че са ени Вучич. 
ги убили поради хуманитарни причини.

рал че на митинга имало около сто 
хиляди души, докато ТВ Студио Б в син
хронизиран превод казал няколко стотин 
хиляди. Вучич добави, че атмосферата в 
чуждестранните медии и общественото

рах от истината изпитват американците и
тези една суверенна и независима страна, оц-

Танюг
Вучич подчерта, че враговете са из-

ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА СПС В БОСИЛЕГРАДДИМИТРОВГРАД

ЗАСЕДАВАХА КОМИСИ
ИТЕ КЪМ ОО НА СПС СФОРМИРАНИ ШЕСТ СЪВЕТА

На р?довно заседание, състояло се водител в Центъра за култура, който е ио |1а спс отдслн 2|що динара като 
през миналата седмица, Изпълнител- и председател на Съвета на младите помшц 1|а 36-годишиия Любен Иванов 
ният отбор на СПС в Босилеград сфо- социалисти от 8 души. . от Горна Лисица, за когото писа нашият
рмира шест съвета и избра техни пред- На това заседание са предложени В0СТ|ШК! „ 1Ч)нзова „ друГ1|те общински
седатели. Съветът за образование, ку- кандидати за съответните съвети при субскхи „ всдомства да помо|цуват „а 
лтура и информиране с председател Окръжния отбор на СПС за Пчннски Любен н семейството му.
Тоше Александров, директор на Ос- окръг: Ивайло Станчев в Съвета за 
новното училище, наброява 3 члена, стопанство и финанси, Нада Стойнева местните организации на СПС и реал- 
Съветът за здравна и социална защи- в Съвета за култура, образование и изирането на комунално-битовите пл- 
та и екология е от 4 члена, а за предсе- спорт, Крум Накев в Съвета за здра- анове и програми в местните общно- 
дател е избран д-р Симеон Арсов от веопазване, Миодраг Митов в Съвета сти. Основната цел е, както подчерта 
Здравния дом. Съвета за обществено- на младите социалисти, Димитрина Милча Лазаров, секретар на Изиъл- 
икономически въпроси оглавява Ва- Николова в Съвет за теоретична дей- нителния отбор, "успешно да се под- 
сил Йованчов, председател на Изпъл- ност и организационно развитие, Вла- готвим за предстоящите редовни мсс- 
нителния отбор на ОС. Съветът за ин- димир Митов в Съвета за селско сто- тни и съюзни избори, на които винаги 
фраструктурна и услужна дейност съ- панство и село и Манол Янев в Съвета досега нашата партия спечелваше 
що има три члена, а за председател е за информиране. убедителни победи”. В това от-
избран Евтим Караджов, инженер в Членовете на Изпълнителния от- ношение в скоро време ще трябва да 
отделението за строителна и комуна- бор на СПС в Босилеград разговаряха бъдат сформирани местни органи- 

дейност при ОС в Босилеград. В и за по-нататъшната дейност на боси- зации в местните общности, където 
Съвета за младежка и спортна дейно- леградските социалисти, като подчер- Досега не са били сформирани, под- 

включени 5 души, а за предсе- таха, че занапред основната дейност черта Лазаров.
ще бъде насочена към укрепването на

През миналата и през тази седмица се проведоха 
конститутивни заседания на,комисиите към Общин
ския отбор на Социалистическата партия на Сърбия 
в Димитровград. Бяха избрани председатели и 
заместник-председатели на комисиите. Приети са 

-1 за бъдещата дейност на тези работни тела 
димитровградската организация на социалис-

програми 
към , 
тите.
ПИРОТ

ЗАСЕДАНИЕ НА 
ОКРЪЖНИЯ ОТБОР НА
ЮЛ

Членове на Секретариата на Общинския отбор 
на Югославската левица в Димитровград участваха 
тези дни на заседание на Окръжния отбор на тази 

Пиротски окръг. На заседанието е раз- 
политическата обстановка в

партия за
исквано предимно за

общините, влизащи в състава на Пиротски лна
окръга и 
окръг. м. я.ст са

дател е избран Миодраг Митов, счето-Б. Д.
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ЗАСЕДАНИЕ НА ИЗПЪЛНИТЕЛНИЯ ОТБОР НА ОС В БОСИЛЕГРАД

ТЕЛЕФОНИЗАЦИЯТА 

НА 3АБЪРДИЕ ” ПО 

РАЗПИСАНИЕ”

ПОЛОЖИТЕЛНА ОЦЕНКА ЗА 

РАБОТАТА НА ОБЩИНСКИТЕ ВЕДОМСТВА
Изпълнителният отбор на Общинската скуп- ция или ведомство, които ползват средства от 

-"V осилегРаД нл Ю април обсъди отчетите общинския бюджет в теиепие на миналата година 
зн работата през миналата година на службите, не са прекратявали дейността си. Това ще го 
органите и ведомствата, които ползват средства правим и занапред, изтъкна Йованчов 
или цялостно се финансират от общинския бюд- Когато пък става дума за програмите за ра- 
жез. редмет на о зсъждане бяха и техните про- бота на посочените институции и ведомства през 
грами за работа през тази година. тази година, членовете на Изпълнителния отбор

Обща оценка е, че и при твърде затруднени констатираха, че програмните им определения са 
условия, без необходимите финасови средства, реални и осъществими, а финансовите им пла- 
Изпълнителният отбор, общинското управление, нове са "скроени" с възможностите па общината 
Центърът за култура. Народната библиотека, и средствата, с които тя ще разлолага.Но въпреки 

на Червения кръст, ФК Младост . Основ- това, обща характеристика 
ното училище. Гимназията и Детската градина 
успешно са изпълнили обществените си

След като поради натовската 
агресия за известно време бе сп
ряна телефинизацията на рай
она на Забърдие, сега работите 
продължават по подновен план. 
Освен селата Височки Одоро- 
вци и Гуленовци до къдего от 
посока на Смиловци (там е 
главната централа за района) 
вече е положен кабела и завъ
ршени всички работи на селск
ата мрежа, сега вече е положен 
кабела от Смиловци към изто
чната част на района, относно до 
село Моинци. До края на тази 
седмица в това село ще бъде за
вършена и селската мрежа и сл
ед това започва копаене на ка
нал за полагане на телефонния 
кабел към Мъзгош и Бре- 
бе винца.

Както е известно телефони
зацията на Забърдие по своео
бразен начин подпомага и Об
щинската скупщина, която с Те

леком -Сърбия има отделен до
говор за финансиране на рабо
тите. Заинтересованите посред
ством общината заплащат пред
видената сума на няколко пъти, 
което означава, че общината 
всъщност дава кредит на заин
тересованите за телефонни ном
ера. Общината вече е платила и 
набавила необходимия мате
риал. На изплащане обаче те
лефони в домовете си ще полу
чат само тези, които до първи 
април са сключили договори. 
Всички обадили се след това ще 
сключват договори направо с 
Телеком-Сърбия.

И докато телефонизацията 
в самия район на Забърдие уси
лено се провежда, Телеком все 
още не е положил основния ка
бел от Димитровград до Сми ло
вци.

на всички е, че са за
планували повишена дейност през тази година, 

задъл- което е и реално, защото всички се надяват, че 
женпя, а средствата, с конто са разполагали целе- тази година по отношение на предишната да бъде 
насочено са ползвани, така че ннто едно от по- по-стабнлна. 
сочените ведомства не е отчело загуба, а заплану
ваните дейности са реализирани. отчетите и програмите за работа и на останалите

Разисквайки за осигуряването на финансови институции и ведомства, както и отчета за реалп- 
средства, председателят на Изпълнителния отбор зацията на общинския бюджет за миналата и про- 
Васил Йованчов между другото подчерта.

Тези дни членовете на ИО на ОС ще обсъдят

ект на бюджета за тази година. След това венче въп
реки постоянния недоимък на парични средства в 
общинската хазна, са полагани усилия да се обе
зпечат необходимите средства за всички инсти
туции. Благодарение на това нито една ннетнту-

чкнте отчети и програми ще бъдат обсъдени на 
сесия на Общинската скупщина.

А.Т.м. я.

ТАЗГОДИШНАТА ПРОГРАМА НА ЦЕНТЪРА ЗА КУЛТУРА

По едно - две културни събития седмично
ЗАСЕДАНИЕ НА СЪВЕТА НА СЪЮЗА НА СИН
ДИКАТИТЕ В ПЧИНСКИ ОКРЪГ

ИВАН АСЕНОВ - ПРЕДСЕ
ДАТЕЛ НА ПРЕДСТАВИТЕЛ

СТВОТО В БОСИЛЕГРАД

В тазгодишната програма за работа на Центъра театралното изкуство н местния фолклор. Коя ще 
за култура в Босилеград, която най-напред прие Уп- бъде втората пиеса засега все още не е уточнено.

Покрай повечето културни развлечения, всред 
които по две културно-забавни програми за мла-

равителният съвет на ведомството, а преди няколко 
дни и Изпълнителният отбор на ОС. се подчертава, 
че ще има повече културно-художествени и забавни днте и кннопредставления през седмицата. Центъ

рът е запланувал и няколко манифестации и съдъ
ржания. с които досега не се занимаваше. Очаква се 

помещенията си да открие музейна

програми и други културни развлечения отколкото 
през изтеклите няколко години: Преди всичко ще се

ното училище, е назначен за 
председател на общинското 
синдикално представител
ство в Босилеград. Преди 
това, по предложение на 13 
от общо 16 синдикални ор
ганизации в общината, кан
дидатурата му за тоя пост 
издигнаха членовете на Об
щинската конференция на 
Съюза на синдикатите в Бо
силеград.

Според решението на 
членовете на Окръжния си
ндикален съвет Асенов ще 
изпълнява поста нещатно 
до началото на 2(Х)2 година. 

На състоялото се през мина- когато трябва да се прове
лата седмица пъп Враня заседа- дат редовни синдикални из
пие на Съвета на Съюза на син- бори в републиката, 
дикатите п Пчински окръг Иван 
Асенов, преподавател и Основ-

настоява да се тачи и опазва традицията и културата тази година 
на тоя край. сбирка, разбира се. преди това да започне да събира 

етноложка стойност. За-материал с археоложка и 
планирано е през юни да се организира пленер на 
художници. Когато става дума за новини тук е и за
плануваният за пръв път детски маскембал, като и 
детски тобоган. От значение е и това. че хорът на

Въпреки миналогодишните затруднения, най- 
напред поради Н АТО бомбардировките, а 
след това и липса на финансови средства, 
босилеградският Център за култура организ
ира четири театрални представления, три 
художествени изложби, седем манифестации 
със състезателен характер, една литературна 
вечер и 56 кинопредставления, както и пет 
собствени културно-художествени програми, 
пет програми за деца, 23 заоави за млади и 
четири концерта- Миналогодишната

като много по-богата 
нея.

Центъра ще засили дейността си и ще подготви 
надесетина детски песни.

В приетата програма се подчертава, че Центъ
рът ше продължи сътрудничеството си с театрите в 
Лесковац и Враня, които, както се очаква, пред 
босилеградската публика да се представят с по две 
театрални представления. Очаква се да се установи и 
по-голямо сътрудничество с центритс за култура в 
Сурдулица, Владичин хан и Буяновац. Центърът, 
казва се в документа, щс раздвижи инициатива в 

културния живот в обши- 05ЛПстта на крайграничното сътрудничество
Босилеградска и Кюстендилска общини да сс уста
нови сътрудничество с Народния театър от Кюст
ендил, като сс обменят културно-художествени и

пет-

ак-
тивност се преценява 
отколкото през годината преди

наКогато става дума за 
натл. трябва дп се подчертае, че едни културно-худо- 

и манифестации ще подготви сл- 
изп ьлняват солисти и

В.Б.жествени програми 
мия Център, докато други 
„ епви от вътрешността. Собствените програми сс „бавни програми,
обтягат на -«плануваната по-богата активност на за реализиране на програмата, която обещана 

те поели всичко на фолклорната, лрямпти- всяк„ седмица да има поне по едпо-дне културни съ- 
“ и музикалната. Запланувано е Центърът да бития са необходими около 300 хиляди динара. Дали
подготви 7 до 9 културно-художествени програми и

От значение е да се подчертае.
Със Седенка ,

ще

НОВИНИ ОТ ДИМИТРОВГРАДСКИЯ сип

НАСКОРО ИЗЛЕТ ВЪВ 
ВЛАСИНА

тя докрай щс сс реализира записи и от топа дали тези 
пари щс могат да подсигурят Министерството за кул- 

основлтслят -Общинската скупщина.концерти. тура иподготви и две пиеси.
за част от народните 

вече се представи пред

планувал да обичаи на Бо* в.Б. Председателят па димитроп- митронградскня СИП, 
градския Съюз на шпшлпдннте иреме предният иск. Според пре- 
нинсионерн Димило Джордже»- дпарнтелшпт информации па 

пай -близ ък сз.т- заседанието сс очаква да прнсъ- 
п Божидар Цокам, предсе-

конто на-която припомня любителите на
силеградско.

0 2 СИНДИКАЛНО СЪВЕЩАНИЕ ВЪВ
ВЛАСИНА

ич и нетният
рудник Момчил Ганчев неотдан- 
иа участваха ни събрание па нре- дател на Републиканския отбор 
дстаиители па общинските орга-

стпа

на инвалидните пенсионери.
От димитровградския СИП 

новина: Изиълн-
низации па инвалидните пенсио
нери от Южна Сърбин. Па посо
ченото събрание е взето реше
ние наскоро п Димитровград да ята на своето последно заседа

ние взе решение членският внос 
за 2000 година да е 50 динара. 18

сто още една 
нтелният отбор на организацн-?I г.о 23 този месец прилагането на Закона за стачка, прилагането па 

Край Вллсииското езеро ог и д ш кад. з;1К„„п за собственическата трансформация и Са-
ще бъде проведено съвещание за с*<нш ■ ( 1|ДИ1МТЪТ в съветите на трудоустроените са само

от седемте оощини
Йович, председател на 

в Пчински ок-

се нронеде съвместно заседание 
на представители па тези орга
низации, на което ще станс дума динара от тези сродства се от-

члепуването п СИН, 14

някои от темите.
По преме на съвещанието участниците му щс 

се помещават в хотел. Разходите щс поемат синди

ци и активисти
оповести Божидарокръг. 

Съвета на
синдикатитеСъюза на предимно за излета на инвалид- делят за 

„ите пенсионери от Южна Сър- - за възнаграждашюто на рабо- 
бия във Власи па. който ще бъде тещия в иснсионерската кооиер- 
организираи от ОО на СИП
Враня. Излетът ще б ъде орга- като 18 динара са 
шпирап наскоро, а в него ще мо- мъртиня фонд. 
гат да вземат участие и всички 
заинтересовани членове на ди-

вешанисто е да
в бор- калните организации в предприятията, организа

циите и ведомствата, а те възлизат нл 1000 динара 
Йович. Общинските синди-

че целта на 
помощ

Той подчерта.

Р заплптенатл лочи- окръга 
предприятията,

ръг.
окаже

на синдиците
ация член на организацията, до-по участник, уточни 

калии представителства списъците на участниците 
трябва да предоставят на Съвета на синдикатите п 

най-късно до 18 т.м., уточни той.

нън
влива»' в нос-По думите 

ктори ще 1 
юза на 
вече лекции.

реализирането

синдикатите на
регулирането Б. Димитропна В.Б.Закона занавкп.
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си плановеТЕ водоцентрали редовно преизпълнявдт годишните ДИМИТРОВГРАД

КОЛКОТО БРАШНО, 

ТОЛКОВА ХЛЯБ
82,3 МИЛИОНА м3 ВОДА ОТ ЛИ- 

СИНСКОТО ЕЗЕРО
5,5 динара) с цената на социал
ния мир, то пак нещо не е наред. 
Защото сред тези, които купу
ват повечко хляб има и такива, 
които е хляба си хранЯт свине 
или друг добитък (много по-ев
тино и по-качествено). И къде е 
тогава сметката и на държавата, 
и на производителите на хляба?

Що се отнася до хлебоснаб- 
дяването в общината, Делчев тв
ърди, че градът е недостатъчно 
снабден, което не може да се ка
же за селата. Защото по селата 
се кара хляб в определени дни, 
дали посредством собствени ма
газини като в Смиловци, или по
средством "Търгокоои” и то по 
списък. Хората просто си нап
равят поръчка, за която са сигу
рни, че ще бъде изпълнена. В 
града обаче, освен "Пекара”, в 
снабдяването са включени и ча
стни производители-хлебопека
ри, които не се снабдяват с бра
шно от държавните резерви 
и които обикновено "вадят” са
мо по една, евентуално две фу
рни на ден и то в малки коли
чества.

В Димитровград през после
дно време с хляб можете да се 
снабдите само ако станете рано 
сутринта и чакате на опашка. Но 
и тогава не е сигурно, че в магаз
ина, пред който сте се наредили, 
ще вземете поне един хляб. По 
едно време при частните хлебо
пекари хората се записваха за 
хляб за следващия ден и им беше 
сигурно, че ще си вземат хляб. 
Но и това бе само за кратко вр
еме, докато не забраниха това да 
се прави и не определиха да се 
продават само по два хляба на 
човек. Сега, ако сте повечко в 
семейството и ядете три или че
тири хляба, трябва сутринта да 
си поведете още един член от се
мейството или пък да тичате сл
ед камиона и да купувате хляб в 
два магазина.

За да произведе достатъчно 
количество хляб, димитровград
ското предприятие "Пекара” тр
ябва да получава от държавните 
запаси по 50 тона брашно на ме
сец, а тя получава само 23 тона, 
което по думите на Александър 
Делчев, директор на фирмата, 
не е достатъчно за потребите
лите. От друга страна, цената на 
хляба е фиксирана на три динара 
и само при такава цена, цената 
на брашното е 2,5 динара за 
килограм, 
димитровградската фурна пече 
хляба на дърва, то Дирекцията 
за държавни резерви не компен
сира разходите й за печенето 
(компенсациите са само за мазут 
и нефт). Според Делчев, 
проблеми с хляба не се явяваха 
когато и в държавните магаз
ини, и при частните хлебопекари 
цената беше 4,5 динара, каквато 
е все още при частните фур- 
наджии. ”Пекара” ежедневно 
"вади” по 2500-3000 хляба и не
достигащото количество би на
ваксала с брашно, набавено на 
цена от 6 динара, но тогава це
ната на хляба би трябвало да се 
повиши. Разбира се, това не поз
воляват съответните инспекции 
и затова опашките за хляб ста
ват все по-дълги, а хората все 
по-нзнервеии. И ако цената на 
хляба от само три динара (ко
гато цената на трпците е 5 или

Въпреки кризисната об
становка, но благодарение 
благоприятните хидроложки ус
ловия и усърдната дейност 
работещите, Власинските

на

на
водо

централи успешно приключиха 
деловата 1999 година. Произ
ведени са 422 милиона и 414 
хиляди киловатчаса електроен
ергия, като годишният произ
водствен план е преизпълнен с 
26 на сто. Миналогодишното 
производство е с 21 процента но- 
голямо от производството през 
ио-миналата година, която тук 
оценяват като твърде успешна.
По този начин Власинските водоцентрали, които ис 0 осъществен, както подчерта инженер Митко 
работят в рамките на явното предприятие "Гер- Станков, не поради недоимък на вода, а затова, че 
дап", дават значителен принос за стабилността на Допълнителна вода във Власинското езеро не е 
електроенергийната система в републиката. била необходима, което е резултат от благонрпя- 

Особен принос за преизпълнението не само на тиата климатическа и хидроложка обстановка.
И от началото на тази година, по думите на

Власинско езеро

миналогодишния, но п на предишните годишни 
планове дав*а Лпсипското езеро, чнито води чрез Станков, Власинските водоцентрали продължа- 
помпп п канали се отвеждат във Власинското ез- ват Да работят успешно и ритмично да изпъл- 
еро. Миналата година например от Лисинското няват заплануваното производство па електриче- 
езеро са прехвърлени 82 милиона п 330 хиляди ски ток. При това предприемат сериозни мерки и 
кубически метра вода и по тоя начин то участва с за обстоен ремонт на четирите водоцентрали и

другите обекти и по този начин подготвени да36 процента в производството на общото коли
чество електроенергия. Във Власинските водо
централи казват, че възможностите на Лпспнско- 
то езеро са гю-големп. Според годишния баланс, сРп,я. 
участнто му в производството е трябвало да до
стигне 49 процента, но миналата година тоя план

Снабдяването на население^изчакат следващия зимен перуод, когато значи
телно се повишава консумирането на електросн- то с останалите основни храни- 

артикулн (олио и захар)тел ни
главно е посредством "Пекара" 
и "Търгокоои". Що се отнася до 
"Пекара”, тя получава само 5 то-

м. я.
Понеже

на захар на месец и при поло
жение, че се дават само по два 
или най-много по пет килогр» 
на потребител, хората пак "из
висяват” на опашките. С олиото 
положението може би е още по-

новини от гид
ша

БЕЗПЛАТНИ АКЦИИ - ДО КРАЯ НА АПРИЛ
колектива на ГИД. Това е Дра
ган Бачвании, директор на "Но
ва гума" от Рума, фирма, от коя
то ГИД се снабдява с ретекс.

• По време на посещението 
на републиканския синдикален 
лидер Томислав Бановпч в Дим
итровград е договорено ГИД да 
направи програма за санация на 
фирмата, в чиято реализация ак
тивно ще се включи и републи
канският синдикат.

• Представители на ГИД от 
11 до 15 април т.г. ще посетят 
международния панаир "Про- 
мо” в Тузла - Босна и Херце
говина. Там те ще имат възмож
ност да се срещнат с много де
лови партньори от бивша Югос
лавия и чужбина, с които ГИД е 
работел или все още намира на
чин за сътрудничество. От посе
щението на панаира преди вси
чко се очаква да се намерят на
чини за набавка на суровини.

А.Т.

• Въпреки настояванията на* удна работа, 
ръководството, производството 
в най-голямото дими гровградс- акции на заетите и бивши пен- 
ко предприятие ГИД върви до- снонери на ГИД , първия кръг 
ста трудно. Основната причина трябва да се завърши до края на 
за това е недостиг на суровини и април. До сега са разделени ок- 
мазут. И едното и другото се ви- оло 60% от предвидените за по
пеят от чужбина, а знае се какви дялба акции и в ГИД са доволни, 
са възможностите на страната Малко е трудно с пенсионерите 
ни в момента за внасяне на суро- от преди години, понеже много 
вини. Все пак машините в ГИД трябва да се рови по докумен- 
не стоят и сега се произвежда, тацпя га, но с ангажиране на ня-

• Подялбата на безплатни лошо, понеже досегашният сна
бдител, "Диамант" от Зреиянии 
няколко пъти не е изпълнил по
етите задължения. По разпред
еление на съответните органи 
на Димитровград се полагат 12 
тона олио (по 6 на "Пекара" и 6 

Сега
Димитровград е "прикачен” 
към фабриката в Сомбор, които 
обещават по—редовно сна
бдяване. Наистина празнината 
частично попълват частните тъ
рговци с наливно олио на срав
нително по-високн цени (и по- 
ниско качество). Но положени
ето е такова.

"Търгокооп”).на

така да кажем, редовната про- колко лица, конто само с това 
грама на фирмата - обувки, ди- ще се занимават и това ще се 
хгунг плочи, определено коли- реши.Акции трябва да получат 
чество профили, а работи и ме- между 1500 и 2000 сегашни и би- 
талнпя цех. Договори за работа шии работници на ГИД.

• Избран е нов председателза познат купувач всъщност
договори един след на Управителния отбор на ГИД.има, но тези

друг идват под въпрос поради Досегашният председател е 
невъзможността да се спазват пуснал ГИД и се е настанил на 
договорените срокове. А те не работа в една от републнкански- 
се спазват, защото обезпечава- те служби при общината. На не

гово място е избрана Лиляна Ве-

А.Т.
на-

ИЗ ОБЩИНСКАТА СЛУЖБА ЗА ДЕТСКА ЗАЩИТА В 
БОСИЛЕГРАДнето на суровини, както изтъква 

Иван Марков, директор на ГИД, лкова. Освен председател, избр-
ан е и един член на УО извън ДЕТСКИ ДОБАВКИ СА 

ПОИСКАЛИ КЪМ 540 
РОДИТЕЛИ

представлява изключително тр-

СПОРЕД ОФИЦИАЛНАТА СТАТИСТИКА ЗА ФЕВРУАРИ

ДИМИТРОВГРАДСКИТЕ ЗАПЛАТИ СЕ 

”ЗАКОВАХА” ЗА ДЪНОТО
До редовния срок за подаване на документи за детски добавки - 

1 април - на Службата за детска защита в Босилеград молби са 
предоставили 539 родители. Документи все още се приемат, но, 
както подчертават в службата, съвсем е сигурно, че молби сега ще 
има по-малко огколкото миналата и по-миналата година. Ми
налата година добавки бяха разрешени на 624 родители за 1052 
деца, а по-миналата на 716 за 1290 деца.

Сега за родителите от трудово отношение главното условие за 
разрешаване на добавките е приходите по член в домакинството да 
не надвишават 385,35 динара през последните три месеца на ми
налата година, докато в земеделските семейства горната граница 

приходите 5,29 динара. Горната граница на приходите в 
семействата без родители, но из трудово отношение, е 462,62 ди
нара, а на тези в земеделските семейства 6,36 динара.

В службата подчертават, че молби ще се приемат и занапред, но 
че, доколкото всички условия са изпълнени, добавки ще се 
разрешават от деня на подаването на документите.

Най-високи заплати в Пиротски окръг има 
община Пирот - 1179 динара. След нея е Ба- 
бушница - 1150 динара, след това Бела паланка 
-413 динара. Босилеград има 965 динара средна 
заплата. Ниш е на равнището на Бабушница. 
Най-високи са заплатите в община Лазаревац- 
4229 динара, Беочин - 3758, Обреновац - 2833 
динара. На републиканско ниво средната сто
панска заплата е 1668 динара. В извънстопан- 
ските дейности средната републиканска запла
та е 1697 динара. Брутните заплати в републи
ката са 2647 в стопанството и 2720 в бюджет
ната сфера.

В сравнение с януари заплатите в дпмнтров- 
-60%. Но иградското стопанство са увеличени

те са само 234 динара и здравотака увеличени, 
са заковани за дъното!

на статистиката, пуб-В последния преглед
"Служебен вестник", от 161 общини сликувай в

посочената средна заплата Димитровград се
последното, 161 място. Единадесет ди

на-
мира на

ра повече, 245, има община Опово и това са
в сто

па
на
двете общини, които имат средни заплати

февруари ненадвишаващи 250 ди-панството за 
нара.Четири са общините, където средната за
плата през февруари е от 400 до 500 динара, а 

500 до 1000 динара средна заплата са 39. А.Т.тези с
В.Б.

(Л) 21 АПРИЛ 2000 г.
)



В ХОЛДИНГ КОМПАНИЯ ЮМКО - АД ВРАНЯ
»

ВТОРИ ЦИКЪЛ НА 

ПРИВАТИЗАЦИЯТА
Какъв е отзивът на боснле- 

и ка-

шшх
Шл
ЩШт > IШШьда се платят отведнаж или в срок 

от 6 години. През първите 
години се изплащат 10 на сто от 
стойността им, а след това по 20 
на сто и това без лихва. Предим
ство при купуването имат работ

на сто намаление за всяка годи
на трудов стаж.

За разлика от първия цикъл, 
във втория акции могат да купят 
и работници или пенсионери, ко
ито не работят в нашата фирма. 
Единственото условие е да са 
граждани на СР Югославия и се
далището на фирата им да е в 
Република Сърбия. И още нещо: 
при купуването на акциите мо
гат да се ползват средства от ста
рото валутно спестяване, ако 
съответното лице го има. Общо 
за втория цикъл са предназна
чени 112 774 акции или 32,07 на 
сто от общата стойност на капи
тала, а доколкото и във втория 
цикъл не се запишат предназна
чените за приватизация акции, 
съгласно Закона за собствени
ческа трансформация, непрода
дените акции се предоставят на 
Акционерния фонд. които ще 
разполага с тях - подчерта Кру
мов и апелира към онези работ
ници, които все още не са запис
али акциите, които им принадл
ежат, да го направят в най-скоро 
време. Защото това е от полза и 
за фирмата, и за самите работ
ници.

градските конфекцйонери 
кви са условията за записване на 
акции във втория цикъл на при
ватизацията? - попитахме Ник
ола Крумов, член

щГШдве

§ 1Жна комисията 
за приватизация и председател 
на синдикалната организация в 
боснлеградския Профитен 
тър.

СЕЛСКОСТОПАНСКАТА АПТЕКА КЪМ "СТОЧАР" 
ИМА ВСИЧКО...След обсъждането на 

заключителния баланс за фи
нансовите ефекти на фир
мата през изтеклата година, 
когато тя е отчела печалба 
от над 6 милиона н 430 
хиляди динара. Скупщината 
на акционерите взела 
решение 2 милиона и 500 
хиляди динара да бъдат пре
доставени и разпределени на 
акционерите, съгласно кон 
колко акции притежава от 
първия цикъл.

цен-

- Резултатите от първия ци
къл, когато опзнвът на нашите 
работници беше изключителен - 
отзоваха се всичките 504 работ
ника и записаха 4512 акции, се 
потвърждават и във втория ци
къл. Досега са записани 5069 от 
възможните 7500 акции, или 475 
работника вече използваха

СТИГА ХОРАТА 

ДА ИМАТ ПАРИ
В Димитровград има само 

две селскостопански аптеки, ед
на от които е обществена и ра
боти в състава на земеделската 
кооперация "Сточар”. В нея ве
че пета година работи агроном- 
ката Снежана Пейчева, специа
лист по защита на билките. Ви
наги любезна, тя пояснява, че 
магазинът наистина е на "Сто- 
чар”, но на практика снабяване- 
то е посредством нишката фи
рма "Механизация”. Защото ди
митровградската земеделска ко- 
опрацня няма толкова пари, за 
да ги ангажира за набавката на 
всички стоки, които една 
селскостопанска аптека непре
менно трябва да има.

"Всичко има, стига хората да 
имат пари, полушеговито казва 
Снежа. Преди всичко има вси
чки видове семена. Тъй като-се- 
га е време за сеитба на царе
вица, то нашата аптека разпо
лага с всечкп видове сортни се
мена, подходящи за нашия край. 
Тук е цялата гама на новосад- 
ския Институт за производство

на сортни семена като НС444, 
НС 420... , а също така и от ин
ститута в Земун поле- ЗП 42а. 
ЗП 599, ЗП 360... Аптеката раз
полага и със сортни семена за 
всички видове зеленчуци, както 
и всички видове пестициди и ос
танали средства за защита на зе- 
лечуцн, овощия и пр. Тук могат 
да се набавят и концентрати за 
малки пиленца, за кокошки, раз
ни добавки 
хранене на дребен добитък”.

Всеки клиент на аптеката 
получава и съвет как най-добре 
да използва семената. Още по
вече. което може би е и по-важ
но, как правилно да се прилагат 
защитните средства и препарати 
в селското стопанство, при ово
щната или в зеленчуковата град
ина. Не са малко и тези, които 
просто идват тук само за съвет. 
Пейчева винаги е готова най- 
подробно да поясни всичко и 
всекиму. Може би затова в ап
теката винаги има някой и тя на
истина работи добре.

сво
ето право и записаха акциите, 
конто им принадлежат. Остана
лите 25 работника най-вероятно 
това ще го направят тези дни 
или до края на следващия месец, 
когато
кове трябва да приключи 
рият цикъл на собственическата 
трансформация на Компанията.

Що се отнася до условията, 
знаем ги всички. Всеки работ
ник може да запише, всъщност 
да купи, най-много 15 акции на 
стойност 6000 динара. Те могат

ницн. които са записали акции в 
първия цикъл - а това на прак
тика значи - работници, които 
сега работят във фирмата или 
пък са работели преди, без оглед 
дали сега са пенсионери или пък 
работят в друга фирма. Те всъ
щност имат право да купят акци
ите от втория цикъл на нама
лена цена от 20 на сто от номи
налната цена на акциите и още 1

според утвърдените сро- 
вто-

за по-качествено

М. Я.

ГОРСКАТА СЕКЦИЯ В БОСИЛЕГРАД РАЗШИРЯВА ДЕЙНОСТТА СИ

ГОРСКИТЕ ЩЕ ОТГЛЕЖДАТ ПЧЕЛИ И
РИБИ!

Горската секция в Босилеград, която действа в 
състава на ЯП "Сърбия-шуме”, започна да се 
занимава с дейности, които досега не й бяха в 
"редовния план и програма”, 
нови финансови ефекти.

"Преди известно време на една част от нашия 
разсадник в с. Бистър засадихме не борови и др
уги фиданки за повдигане на нови гори, понеже 
такива получаваме от вътрешността, а над 300 
сортови ябълки", качва Митко Йорданов, рько- 

Горското управление в Босилеград.

един месец.
Че ”Сл>рбия-шумс” с решила в непокътнатата 

природа на Босилеградска община да произвежда 
здрава храна показват и плановете й да се зани
мава с рибовъдство. Запланувано е това да стане 
във водоема в Бистър. "Приключиха изслсдвани-

а от които очаква А.Т.

ята на водата и на останалите условия и ще из
градим рибарник за отглеждане па шаран", казва 
ръководителят на босилсградското горско упра
вление

ГОИН ДОЛ

РЕМОНТИРАНЕ НА 
ПЪТИЩА И УЛИЦИ

и подчертава, че до края на годината ще 
приключат необходимите подготовки, а изграж
дането ще станс догодина”.

Когато става дума за Горската секция и за 
дейността й в южната част на общината, от зна
чение с да се подчертае, че тя и Бистър има пункт

водител на
Тъй като разсадникът е на 1 ха площ, търсят се 
възможности как да се използва останалата му 
част. Изгодно е, казва той, за отглеждане на ич- Слсд дълги години в четвъ- то и насипването с чакъл на пре- 

ртата по големина местна общ- кнтс селски улици и пътищата 
пост в Димитровградска община към съседните МО - Жслюша, 

Гони дол се случи нещо ново. Горна Платнища, Долна План- 
Тсзи дни в селото се проведе ко- ншща и Сречковац. Акцията бе 
мунална акция ио разширяване- организирана от ръководството

______________на МО, начело е Михаил Колев,
който за кмет на Гони дол бе 
избран преди няколко седмици.

Работите ио ремонтирането 
на улиците и пътищата проведе . 
димитровградският "Комуна- 
лац’\ а сродствата на стойност 
от около 100 хиляди динара са 
с ъбрани от жителите на солото 
и спонсори.

Следващата комунална ак
ция в село Гони дол е рутенето 
на старата и рухнала училищна 
сграда,'разчистването на терена 
около нея и
терен за т. нар. малки спор
тове”. След това е запланувано 
да започне и ремонтирането на 
Културния дом. Понеже за тази 
цел ще бъдат нужни повечко

е ли. за изкупуване на селскостопански излиигък, как
то и на лековити билки и горски плодове. Очаква 

оповестява Йорданов, тази дейност за-

В съдействие с Горското имущество от Враня 
изготвихме програма от начало тук да отглеж
даме тридесетина кошери пчели, изтъква Иор- 

че се очаква това да стане до
се, както
напред да се ак тивизира още повече. в.с

данови подчертава.

СЛЕД ИНИЦИАТИВАТА В БОСИЛЕГРАДСКО ДА СЕ ПРОИЗВЕЖДА ТЮТЮН

ЕДНИ НЕ МОГАТ, ДРУГИ НЕ ИСКАТ...
засеяни площи с тази култураТака че гази пролет не са

д-р......производство и обрабозкд нл ио) 
с ръководните хора на Босилеградска 
влекат вниманието ма селяните да „рои .вежда.

казва:
"Направихме допитване с хората, преди всичко с онези, за ко- 
мислехме, че ще могат да се занимавате тази дейност, по никой 

не иска да е 'тютюнопроизводител."
'Гой подчертава, че едни са стари, а младите си изкарват по-

игообщина се опитаха да нри- 
33033011, но уси-

лият.1 им се оказаха безрезул га (|1.в безплатно - дори и
"Без оглед на това че която определи пра-

закарахме .. Ьосиле. р, Д ^юю 1ШС<)К11, че им предлагахме .,
вителството на С врбия, е р си сс занимава с мо-
други услуги, никой неиз.п.лиява.ддл- 
тк.номроизводство ;к 2' ;ЛятИето от Владичин хап.

^^^^--«ладичин хан да произвежда тази кул- 
стопански инжинор в ОС,

МИНИК ОТ други из точници.
"Една от основните причини е все по-големия брой старчески 

домакинства, кои то не са в състояние да се занимават с тази дей
ност. При зова мъжете заминават на работа в областта на строи
телството. 11о с ъм убеден, че една от причините е и в сегашните ни 
обществени отношения - все докато един брой работоспособни 
хора получават хумани тарна помощ, тютюнопроизводители в об
щината няма да има", подчертава Кроне Николов от Долно Тдъ- финансови среД1 пи, ръкопод-
мтю, отборите И ОС .. ВосиАсгрпд. СТжт' ““ мо >’;пм,,таства от общинската хазна.

ояваното наиостр

и ио 40

В.Б.
Б. Д.по тоя шжодтуря?

Васил Анастасов, селско
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ИЗ ДЕЙНОСТТА НА МЕСТНАТА ОБЩНОСТ БРАНКОВЦИ
В БОСИЛЕГРАДСКИ "НАПРЕДЪК"

ПРОБЛЕМИТЕ НЕ СЕ РЕШАВАТ 

С КРИТИКА...
ПРОВАЛИХА СЕ 

РАЗГОВОРИТЕ ЗА РЕ
МОНТ НА КЛАНИЦАТАСело Бранкоици, въпреки че 

15 км от града и че през 
минава регионалното шосе Бо
силеград - Караманпца - 
донската граница, пма голям бр
ои нерешени комунално-битови 
проблеми. Заради 
често негодуват, критикуват 
стното ръководство, макар че не 
винаги и не за всичко е 
само то.

представлява сериозен проблем, добитъка. Изкупването сега пр- 
Засега в селото 
маслен магазин, който не може

е на него пма само един авят частни лица, не рядко за см-
отчита 1,5 милиона ди-Насрочените в понеделник 

разговори за реконструкция 
кланицата на "Напредък” в Бо
силеград се провалиха и в мо
мента не е известно как, кога и 
дали ще се са,стоят. Драган Ива
нов, изпълняващ длъжността 
директор на предприятието ка
зва, че разговорите се не са съ
стояли поради това, че на тях не 
се отзовали собствениците на 
две частни предприятия и две ча
стни занаятчийски работилници 
от Босилеград, ползващи услу
гите на кланицата.' Надявахме 
се, пояснява той, един, двама или 
всички заедно да подсигурят не
обходимите средства за оспосо- 
бяванс на кланицата за работа, 
на които сетне да се издължим 
чрез компенсация, като ползват 
услугите й.

Според преценка на репуб
ликанската ветеринарна инспек
ция кланицата от известно вр
еме не изпълнява условия за ра
бота, главно поради нередности 
от санитарно и хигиенично ест
ество. "Напредък”, който от три 
години насам попадна в серио
зни затруднения - покрай друго
то работниците не са получили 
ни загарантирана заработка от 
началото на миналата година до

сега и
нара загуба - не е в състояние да 
санира вътрешната част на об-

етка на животновъдите, което 
да задоволи потребите на бран- също така създава нсдоволст- 
ковчани и на селяните от съсед- вие сред хората - подчерта пред
ните села Рнкачсво и Зли дол.

- И не само това, но и соб- та общност Митко Николов.
Тъй като миналата година, 

да сътрудничи е ръководството както изтъкна Николов, поради 
местната общност. Не поже- НАТО агресията срещу нашата 

да определеното пи количество страна, мина без да бъдат реал- 
браишо, а преди това олио и за- .изпрани заплануваните комупа- 
хар, което трябваше да бъде ра- лно-битови дейности, в местната 
знределеио на хората да се раз- общност очакват тази година да

бъдат реализирани няколко ак
ции, които са записани в тазго
дишната програма за работа. 
Предимство имат няколко мах
ленски пътища, които миналата 
година бяха най-много изрове
ни. Запланувано е и изграждане 
на пешеходно мостче в местно
стта Църни вир и инсталиране 
на улично осветление в цензч.ра 
на селото, пред местната канце-

м а ке ла

седатслят па Съвета на мсстна- екта.
"Още веднаж ще се опитаме 

да решим проблема със съдей
ствието на фирми от общината. 
Ако и тези усилия останат без
резултатни», санирането на кла
ницата ще поверим на предприя
тия от вътрешността. В тоя слу
чай обаче загуба ще имат фир
мите, които сега ползват услу
гите на кланицата”, подчертава 
Иванов, като пояснява, че сетне 
"друг ще определя правилата на 
играта".

Дали собствениците на част- 
нит е фирми от общината, които 
ползват услугите на кланицата, 
ще поемат разноските за према
хване на техническите недостат
ъци на обекта, както това бяха 
оповестили на неотдавнашните 
разговори в Общинската скуп
щина, или пък това ще направят 
заинтересовани фирми от вът
решността. в момента не е из
вестно. Най- неприемливият ва
риант за всички е ако нереднос
тите не се премахнат и инспек
цията наложи кланицата вре
менно да се закрие.

това хората 
ме- стпен пкът на магазина не иска

виновно на

- Лесно е да се критикува и да 
се посочва кой е виновния, 
работата не е в това. Нещата тр
ябва да се съблюдават реши 
всеки от нас , без оглед дали зае
ма някакъв пост или ие, да се 
ангажира максимално, за да се 
реализира договорената дейно
ст. Защото има 
които не сме

по

ю и мерва в магазина, поради което 
тези артиклп се размерваха в 
Местната канцелария. Заради 
това и официално ще поискаме 
Да бъде открит обществен ма
газин в помещенията на коопе
ративния дом. Не сме доволни и 
от услуги те, които ни оказва Зд
равният дом. В селото пма амбу
латория и въпреки че тя е до са
мото шосе, лекари не идват. Та
ка че и за най-малка повреда сме 
принудени да отиваме в Долно 
Тлъмино, къдсто от време на 
време идват лекари или в Боси
леград. ПТТ-съобщеннята също 
така ие са добри. До преди из
вестно време в селото дохожда
ше два пъти седмично пощенск

ия колко акции, 
реализирали само 

заради неразумни постъпки на 
отделни лица в селото ни. Това
преди всичко се отнася за отде
лни махленски пътища. Просто
е неразумно да търсиш път, но 
той да не мине и ларпя, къдсто е п импровизира

ната автобусна станция. Същев
ременно местната общност ще 
потърси от общинските п други 
фактори по-ефикасно да изпъл
няват своите задължения, с ко
ето би се подобрил селския т бит 
па хората не само от това село, 
но и на хората от Зли дол и Рн- 
качево.

през твоя имот, 
което в някои случаи с невъзмо
жно, а защо и да ие кажа нечу
вствително- каза председателят 
на Съвета на местна та общност 
в Бранковцп Митко Николов п 
добави, че благоустройствени те 
проблеми не се решават с кри
тика. а с работа на всички.

По думите на Николов, снаб
дяването на хоратас основните 
хранителни п други стоки също

пя разносвач, сега само един път 
н това само до центъра на село
то п тук в местната канцелария 
оставя писма и пенсии. Все още 
няма организирано изкупване на

В.Б.
м. я.

ЯПОНСКИ ПАКЕТИ ЗА БЕБЕТА
НАЗЪРИЦА В димитровградската червенокръстка организация неотдавна 

пристигнаха хуманитарни пакети, предназначени за всички бебета 
на разселените лица от Косово и Метохня, пребиваващи в момента 
в Димитровградска община.

Става дума за пакети, изпратени от една японска хуманитарна 
организация. Всеки пакет включва памперси, биберони, прах за 
пране и редица други изделия, необходими за отглеждане на всяко 
едно бебе. "Това са най-ценните пакети, конто досега е получила 
нашата организация", коментира секретарят на ОО на ЧК в 
Димитровград Симеон Костов.

ЯД "ВИДЛИЧ"

ЗАСЕГА БЕЗ 
ЛОВДЖИЙСКА ВЕЧЕР

ВСЕ ОЩЕ НЕ Е 
НАМЕРЕН ТРУПА НА 
УДАВИЛОТО СЕ ДЕТЕ Тазгодишната ловждийска вечер се отсрочва 

до второ разпореждане, решиха тези дни водачите 
на димитровградското ловно дружество "Впдлнч”.

Като причина за отсрочването на традицион
ното ловджийско тържество председателят на ЛД 
"Видлич”’ Милорад Йорданов посочва слабия от
зив на ловците и трудната финансова ситуация. 
"През последните няколко седмици два пъти се 
опитахме да организираме ловждийска вечер, но - 
безрезултатно. Първия път взехме решение зап
лащането за участие на тържеството да е 250 ди
нара на човек, но отзивът на заинтересованите 
беше слаб. След това решихме цената да сведем до 
160 динара (10 динара от тези средства трябваше 
да се отделят за музиката), но интъресът пак беше 
малък. Очевидно е, че трудното финансово съ
стояние см каза своето”, изтъква Йорданов.

Трупът на двегодишната Саидра Господи
нова от с. Назърица. която още на 3 тоя месец 
се удавила в потока протичащ край къщата па 
семейството й, все още ие е намерен. Семе
йството, роднини и съсъди претърсват ре
ката, но поради отопяването на снеговете во
дата е все по-голяма, така че търсенето е все 
по-затруднено. Единствено, което досега на
мерили е част от дрехите на детето.

Трагедията в бедното петчленно семейст
во настанала когато родителите не били у до
ма: бащата Вннко бил на работа при съседи, а 
майката Ясмина заминала в трето село за хра
нителни стоки от хуманитарна помощ. Мал
ката Саидра п по- възрасната й сестра и брат 
останали при баба им.

Б. Д.

Ч,Т!
■!

■ -

!

айшт 1 •Б. Д.В.Б.

ш
Vи практично и

ХУБАВО БЕНЗИН САМО ЗА 
КЪСМЕТЛИИТЕ

Независимо от студията на Райко Радович 
"За по-хубав Димитровград”, засягаща уреж
дането на града, в "Комуналац” (и в града) има 
хора, които имат добри идеи как да се уредят През по-мппалата седмица в Димитровград за пръв път пристигна 

определено количество бензин - супер. Преди това на два пъти имаше 
определени количества безоловен. Седемте тона бяха разтоварени на 
бензиностанцията край конфекция "Свобода" късно след обед. така 
че сравнително малко хора можаха тази вечер да се снабдят. Опашката 
се протегна дори до Лукавашката рампа. На другия ден положението 
беше същото, тъй като повечето от чакащите‘на опашката бяха оста
вили колата си да нощуват на улицата в редицата.

Тъй като значително количество бе отделено за приоритетни 
потребители в общината, то с бензин се снабдиха сравнително малко 
или ти късметлиите, които първи застанаха на опашката. Както се 
съобщава по телевизията, във вътрешността на страната бензиностан
циите са снабдени почти 90 %. В Димитровград май е обратно. Едно 
време някои ни наричаха "малък Кувейт”. Как сега ще ни нарекат, 
питаха се чакащите на опашката за бензин.

определели площи в града.
Една от идеите тези дни е реализирана. Ка

кто се вижда на снимката, става дума за пра
зното пространство, макар п мъничко, около 
стария ясен до будката, където се продават ве
стници. Старото разкошно дърво е оградено с 
каменна ограда върху която са поставени дъ
рвени пейки и вътре са засадени цветя. Колко 
малко, а колко хубаво и практично! Остава сега 
тук да се постави хигиенична чешма с питейна 
вода и да се уреди пространството до 
жилищния блок като паркинг за десетина кола.

А.Т.
А.Т.
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СРЕЩА С МЛАДИЯ ДИМИТРОВГРАДСКИ ПОЛИЦАЙ ДЕЯН СТАВРОВ

ГЛЕДАХ СМЪРТТА В ОЧИТЕ
1

година като редовен полицай 
(постъпил на служба на 1 февр
уари 1999 г.) претърпя тежки те
лесни наранявания във въоръж
ените сблъсъци с шиптареките 
терористи в Косово и Метохия. 
Тези дни младежът се завърна в 
своя град от специализирания 
санаториум Върмац", намиращ 
се недалече от черногорския кр
айморски град Котор, където 3 
седмици е бил на лечение. По
сетихме младия полицай и го по
питахме за здравето: "Добре е, 
има напредък, но все още не усе
щам дясното стъпало. Всъщно
ст понякога- усещам, че стъпа
лото търпи, което ме кара да ми
сля, че то все пак не е загубено 
завинаги. Лекарите казват, че 
през предстоящите пет години 
ще стане ясно дали нервите в ст
ъпалото ще се възстановят на
пълно. Ще чакам и ще се на

дявам..., споделя Деян.
НЕЩАСТНИЯТ СБЛЪСЪК

с шиптарските терористи, в 
който той е получил тежки те
лесни наранявания в областта на 
глутената част от тялото, се е 
случил на 18 април 1999 г. в мест
ността П пране - Прпзренска об
щина. С още 5 свои колеги Деян 
попада в засада на терористите. 
Прилагайки коварен начин на 
борба, терористите с мпиохвъ- 
ргач изстрелват граната срещу 
бронираното возило, в което са 
числящите се към органите на 
реда. и раняват Деян и шофьора 
на возилото. "Веднага започна
хме да напускаме пламналото 
возило, продължава да разказва 
Деян. но в тоя момент терорис
тите започнаха да стрелят с ка
ртечница. Един от моите колети 
бе простреляй с куршуми. Аз и 
двамата ми колеги се отървахме

град. Следва почти едномесечно 
лекуване във Военния възстано
вителен център "Мелине" край 
Хсрцег Нови, след това завръ
щане във В МА...

Много болници е променил 
този млад полицай през измина
лите 12 месеца. Споменахме ве
че, че е пребивавал и в специал
изирания санаториум "Върмац” 
край Котор. В този санаториум 
наскоро пак трябва да ходи на 
възстановяване. Лекарите досе
га са сторили много. Досегашно
то лечение е дало резултати и 
Деян сега не се нуждае от па
терица. Все пак без специално 
пригодената протеза за дясното 
стъпало трудно се движи. Дано и 
ТЯ в близко бъде 11(0 стане изли- ' 
шна. Дано!

с повреди, докато един наш 
колега се отърва само с драскот- 
ини. Беше ужасно. Сякаш 
гледах смъртта в очите. Благо
дарение на нашия колега от 
Призрси, който запази самооб
ладание впай-критическите мо
менти останахме живи. Той успя 
да се пробие до най-близкото 
сръбско село, отдалечено от мя
стото па сражението около 2,5 
километра, и да повика подкре
пление. След само 10-тииа ми
нути'на мястото, на което стана 
сражението се озоваха наши 
колеги, конто разгониха терор
истите и спасиха живота ни.

С ТЕЖКИ ТЕЛЕСНИ 
НАРАНЯВАНИЯ 

Деян най-напред се озовава в 
Призренската болница. След 
това го прехвърлят в една бол
ница в Прищина. От20 април до 
24 юли лежи във ВМА в Бел-

IЩ

Деян Ставров

За 23-годишния димитровгр- 
пдчанин Деян Ставров веднъж 
писахме в нашия вестник. Преди 
около 3 години, като най-млад 
димитровградски кръводарител 
(тогава беше дал кръв 5 пъти), 
той получи специално признан
ие от местната червенокръстка 
организация. Този път поводът 
Да говорим за него е съвсем раз
личен. Този младеж миналата Б. Димитров

1ЗАСЕДАНИЕ НА УЧИЛИЩНИЯ ОТБОР НА ОСНО
ВНОТО УЧИЛИЩЕ В БОСИЛЕГРАД

|ЗЕМЛЯЧЕСКИ СРЕЩИ И РАЗГОВОРИ

ЛАУРЕАТ НА НАЙ-ЩЕ СЕ ИЗГОТВИ 

СОЦИАЛНА КАРТА 

НА УЧЕНИЦИТЕ
ПРЕСТИЖНАТА ЛЕКАРСКА НА

ГРАДА В МАКЕДОНИЯ
Д-р Гордапа Мплачкова 

Иванова е специалист по офтал- 
мология в Медицинския център 
в Куманово. Родена е през 1955 
година в босилеградското село 
Райчнловци (Роглнпл махала). 
Баща й Милачко Георгиев Ди
митров, професор, е от Райчн
ловци, а майка й Любнца Ми
рчева, висококвалифицирана 
кожарска работничка, е родена 
в село Рикачево (махала Бран- 
ьовицл). Сега и двамата са пен
сионери и живеят в Куманово. 
Д-р Иванова пък живее във фа
милната си къща в Скопие за
едно със съпруга й Димитър, пс
ихолог, и двете им дъщери - Ка-

печатани в специализирани 
списания. Участвала е в научни 
конгреси в Македония, както и в 
Милано, Атина, София и 
Пловдив. Член е на Синор тим 11 
световна програма Аднжокс - 
Мениджмънт за здравеопазване 
в Република Македония. За до
сегашните й професионални 
постижения е удостоена с най- 
авторитетното лекарско призн
ание в Македония - наградата 
"Седми април”. Признания е по- 
личпла и от Лекарското друже
ство на Македония, от Републи
канския и Общинския отбор на 
Червения кръст и други. Участ
вала е в специализирани теле
визионни емисии, а в меднцин- 

някон вестии-

Членовете на Училищния 
отбор на Основното училище в 
Босилеград, на проведеното в 
сряда заседание, поискаха от от
говорните хора във ведомството 
да изучат социалното състоян- 
ие на учениците, като изготвят 
социална карта на всеки от 
тях.Училищният отбор застана 
на това становище, понеже е из
вестно. че всекидневната жизн
ена реалност пряко се отразява 
върху децата. Тъй като общи
ната се намира в кръга на десето 
икономически най-изостанали 
среди в републиката, тази изо
станалост още повече и по-зле 
се отразява върху родителите и 
учениците.

В училището се учат 900 уче

ника и малка част от тях са от 
относително добре ситуирани 
семейства, докато иовечето са 
от бедни, които едва ли могат да 
им осигурят всичко онова, което 
им е необходимо за нормално 
школуване. За училищния стан
дарт сега главно се грижат ро
дителите и училището. След 
като се изготви щателен анализ 
на социалното положение на 
учениците, подчертано беше на 
заседанието, ще се потърси от
говор на въпроса как и с какво 
занапред ще могат да ломощу- 
ват на най-бедните училището. 
Общинската скупщина и други 
субекти, задължени за стандар
та на учениците. „

термин, второкласнпчка в сред
но икономическо училище, и Те- - Дойдох сред непознати хора ските рубрики на 
одора. ученичка в IV клас на ос- в многонационална среда (маке- >Щ и списания са публикувани и 
йонното училище. И двете дъ- донци. албанци, българи и сър- нейни трудове.

би), по още от началото не съм В разговора с гази прочута
паша лекарка в Куманово узна-

в.Б.
щери са отличнички.

- Основно училище и гимма- имала никакви недоразумения, 
зия завърших в Куманово, к ь- Местното население ме прие съ- 
дсто родителите ми се пресели- рдечио. а аз настоявах да му се 
ха и започнаха да работят. Като отплатя е отговорно изпълпяип- 
ученичка обичах всички те пред- це на професионалните ми зад-ъ- 
мсти, но най-много литература- лжепня. И днес имам приятели 

би затова, че баща ми от най-различни националности

ваме. че тя постоянно мечтае за 
родния си край. макар че го е 
напуснала още като малко дете. 
Като ученичка и студен тка е пр
екарвала голяма част от вакан
циите си в Райчнловци и Рика
чево, където се въодушевявала 
от многоброните прелест, от 
непокътнатата природа, от до
брите и трудолюбиви хора. 11 се-

УСПЕШНО ПОПУЛЯРИЗИ
РАНЕ НА ЕСТЕСТВЕНОТО 

КЪРМЕНЕ та, може
език ппреподаваше македонски 

литература п всеотдайно се ст
ремеше да ми вдъхне любов към нкага минава на работа в «дра- 
кшп ага, литературата и учене пшггс ведомства в града, където 
то. И успя в това. Докато учех в започва да се готви за сиециалн- 
гимпазията, където бях оглич зация. Специализира офталмо- фосиоиалпн и семейни задълже

ния. Иванова посещава Босиле-

н вероизповедания.
Две години по-късно наше-от 1998 година и теОт 1994 г. до 1998 годиш! Пи- 

дими- 
с по

да м н и са 
показва т, че от общо 85 родилки 

една нс е кърмила своетотронажинта служба към 
троигридския Здравей дом

забележитслни резул-
само
бебе. 85,88 на сто от родилките 

кърмили до 3 месеца. 60 
а 28,23 на сто

та, въпреки че има много про
спи налн 
таз и в

паса ги 
сто -- до О месеца, 
до една година.

областта 'на полуляризи- 
сстествснто кърмене ничка. участвах в рсиублпканс логия в Скопие и през 1995 то

ки литературни състезания и дннп аапочка да работи ка то снс- 
сисчслвах първа награда. 11'1>рва цпалпег в Очното отделение 
републиканска награда спечел- към кумановскня Медицински 

вик торината "Младо- център. Се тне става шеф па Он- 
жта и армията", разказа нн Гор- пития и плеоптпчон кабинет, 
дама п добави: - Макар че много Утвърждава се като добър сне- 
обичах литературата, все пак циалпет, за което свидетелства

ис само полученият от Милано 0 българка по народност. 1м е
член на Пшщпатшшии комитет

райето на 
в общината. Това показват ста

да ни и, публикува- 
ни в брошурата, която Здравни
ят дом издали по случай Между-

на здравеонлзва-

градския край кеднаж или два 
пъти годишно и продължава да 
го обича така. както го е обн-

Б. Д.тистическите
Рисунка: 

М. Костов т чала и досега.
Д-р Гордана И па нова откро

вено казва, че никога но се е сра-
их II III.в

народния ден 
ното - 7 април.

Залегналите в брошурата дп- 
1994 година от 
общината Ю

А,
мувала и страхувала да каже, чещ роших да следвам медицина п я

зав1>рпшх през 1984 година. Сл- сертификат' за лекуване па зад- 
ед това постъпих на работа в пия сегмент па окото, по и ху- 
Медицииския център в Кумано- бави те думи, е които нейни те па- гражданите от Боснлс! радско в

Македония и смя та, че тази ини
циатива ще бъде реализирана

нни сочат, че през •V I
общо 80 родилки В 
изобщо не са кърмили 
деца, 96.25 I!!! сто от родшши.с 

кърмили до 3 месещ.. 56,25 
до 6 месеци. И 1.25 П<>)2 

1995, 1996 и 1997

ти формиране па Сдружение насвоите

т ио, където и днес^работя.
Иванова пай-папред работи тата й. 

в амбулаториите в селата У мин 
дол н Пикущак като лекар н областта на офгалмологнити, д- 
шс(|). За този период от ирофе- р Гордана Иванова е съавтор и 
сиоиалиата си кариера тя казва: автор на няколко научни труда,

цист и и колеги оценяват рабо-
са ги 6>. Като нтп.кнат специалист в усисишо.на сто
месена Презброят ия младите майки.

кърмили своите бебета
увеличавал, 

стпт//етически

година 
които са 
постоянно сс с
Последните е

[к
Богослов И. Яневт

ф21 АПРИЛ 2000 г.



в ЗАЛАТА НА СИМФОНИЧНИЯ ОРКЕСТЪР В НИШ

КОНЦЕРТ НА ПОБРАТИМЕНИ ХОРОВЕ
таЩРИХИ ЗА ПОРТРЕТ:

СВЕТЛАНА ДИМИТРОВА, МЛАДА 
ДИМИТРОВГРАДСКА АКТРИСААнсамбъла 

сей” от
на хора "Родна не- 

българския краПморски 
град Бургас и Нишкия камерен 
хор в понеделник вечерта се пред- 
ставиха пред любителите

ригентът на хора "Родна песен” 
Николай Мерджанов. Радва ме, чеХорът ” Родна Песен” от 

Бургас гостува в Ниш след 
успешното си представяне на 
големия международен 
конкурс в словенския град 
Мармбор.

С ЛЮБОВ БЯХ И 

КОЩАНА, И 

ПРИНЦЕЗА КЬИТА

гостуваме в град Ниш, който по
добно на Бургас има дълга тради
ция в хоровото пеене. Ще бъда ща
стлив побратимяването ни с Каме
рния хор в Ниш да донесе плодо- 

произведения на Мокраняц, Марич, Мануел, Хаици- твоРни резултати във взаимното ни сътрудничество, 
нпснус и др. докато в централната част се гтредста- каза Г0СТЪТ от Бургас, 
виха певците от Бургас. Програмата приключи със ' Готшш сс да изпратим официална покапа на 
съвместно изпълнение на творбите на Христов и хоРа ”РоДиа песен” да участва в Югославските хо- 
Рахманинов, с което по символичен начин беше от
белязано побратимяването на Нишкия камерен хор и иа тазн гоДнна, каза Горан Станковци, директор на
хорът "Родна песен” от Бургас. Културния център в Ниш, който заедно с Нишкия

- За пръв път гостуваме в град Ниш, заяви на сммфопичен оркестър п Скупщината на град Ниш 
пресконференцията, състояла се преди концерта, ди- бсшс °Рга""затор на концерта.

на хоро- 
първата част

на програмата домакините
вото пеене в Ниш. В

пяха

рови тържества, които ще се проведат към средата Любим актьор: "Сергей 
Трифунович"

Любима Пиеса, в която е иг
раела: "Играла съм в две пиеси 
(’Кико писар Тричко не се ож
ени за принцезу К’игу с к’итку 
зактинену’ и в ’Кощана’) и на
истина не бих могла да кажа коя 
от тези две пиеси ми е по-драга. 
Във всеки случай с любов изп
ълних своята роля и в едната, и в 
другата пиеса”.

Пиеса, а която би искала уа 
играе: "Не бих могла да ви отго
воря конкретно на този въпрос”.

На сцената би искала уа из- 
Пълии ролята на: "И тук нямам 
предвид конкретен образ”.

Режисьор: "Трудно е да се ка
же. За да се отговори на този 
въпрос, трябва да познаваш по
вече режисьори. Трябва да си за
познат с начина му на работа, с 
това как той се отнася към ар
тистите и останалите сътрудни
ци, с които работи. В крайна 
сметка трябва да знаеш и що за 
човек е този режисьор. Лично аз 
не познавам много режисьори и 
не бих могла да отговоря на този 
въпрос.”

Драматург: "Нека да набе
лежим двама - Бранислав Нуш- 
ич и Душко Ковачевич”.

ТиП мъж (момче): "Външн
ият вид не е толкова съществен. 
Може той да е с руса или черна 
коса, може да е.... Същественото 
е той да ми допадне, да ми от
говаря във всяко едно отноше
ние”.

Гоуипи: ”19”.
Височина: ”1.65 сантиметра”. 
Тегло: ”65 килограма”.
Цвят па косата: "Черна”. 
Цвят на очите: "Черни”. 
Зоуил: "Козирог”.
Прякор: "Викат.ми Цака, 

Цеца, Цски...”
Пай —големият и успех в жи

вота: "Ами, може би това, че 
като актриса обходих много гра-

ПО ПОВОД МЕЖДУ
НАРОДНИЯ ДЕН НА 
ЗДРАВЕОПАЗВАНЕТО

ЗДРАВНИЯТ ДОМ 
ИЗДАДЕ БРОШУРА

БОСИЛЕГРАД

Общинско стфешювапие на рецитатори
На 11 април Народната библиотека в Босилеград организира 

общинско съревнование на млади рецитатори - ученици от основ- 
училнще н гимназията. Състезаваха се 28 ученика, разпре

делени в три категории. В категорията ученици от началните кла
сове (I - IV) участваха 16 състезатели; във втората категория, уче
ници от V до VIII клас, участваха 6 и в третата категория - гимназ
исти, също 6 ученика.

Според пропозициите, утвърдени от страна иа Управителния от
бор на библиотеката, всеки състезател рецитира стихове от поетич
ни произведения по личен избор. Състезанието се следеше от три
членно жури: Захари Стоянов, професор по сръбски език в гимназ
ията, Снежана Станчева, професорка по български език в основното 
училище, и Асен Михайлов, библиотекар в босилеградската биб
лиотека. Накрая на състезанието журито провъзгласи по трима най- 
добри състезатели от всяка категория, които ще се състезават на 
окръжното състезание ма рецитаторите в Сурдулица.

В категорията ученици от първи до четвърти клас най-добри 
бяха: Самдра Йорданова от I, Саня Динова от II и Емилия Стойнева 
от IV клас. Тримата най-добри рецитатори от втората категория са: 
Биляна Стойнева, Милена Андонова и Павлина Борска. При гимназ
истите на първо място се класира Саня Глигорова от III, на второ - 
Горан Глигоров от II н на трето - Джурджнца Димитрова от I клас.

м. я.

II ОТО

Подпомогнат от Югославския от
бор за подкрепа на естественото къ
рмене и Института за експеримента
лна фонетика и патология на говора 
от Белград. Здравният дом в Димит
ровград издаде брошура, с която се 
популяризира естественото кърмене 
и аудиолингвистичння третман на де
цата с говорна I! слухова патология 
по методите на мултидисциплинер- 
ното съзираме на проблема с езика и 
говоренето. Брошурата е отпечатана 
по случай 7 април - Международния 
ден на здравеопазването и е предна
значена за родители и всички онези, 
които искат да дадат възможност на 
своите потомци оптимално да растат 
и да се развиват.

дове, запознах много хора, наб
людаваха ме на сцената много 
почитатели на театралното из
куство... Какви успехи ще осъщ
ествя в по-нататъшния си живот 
ще покаже времето”.

Най—големият и гаф в жи
вота: ”Не съм правила такива 
гафове, които биха могли да се 
оценят като големи н сериозни, 
за да бихме ги отбелязвали тук”.

Амбиции: ”Да завърша фа
култет, да намеря такава работа, 
която ще ми предостави удовол
ствие, да оформя семейство, в 
което ще бъда щастлива, да за
позная още много добри хора, с 
които ще общувам...”

Хоби: "Ами, всичко, което 
не е свързано с ученето и което 
работя през свободното си вр
еме смятам, че по някакъв начин 
е хоби. Следователно за мен хо
би е чистенето с прахосмукачка,* 
идването на театър, четенето на 
някоя книга...”

Никога не би направила (оп
итала): ”Не бшх опитала да ра
ботя онова, което не съм сигур
на, че ще го направя. Разбира се, 
никога не бих се дрогирала”.

Ненавижуа: "Хора, които са 
егоисти, които са цинични и суе
тни и които се преценяват. Съ-. 
що така ненавиждам хора, с ко
нто е трудно да се говори, сиреч, 
на които с клещи трябва да ва
диш думите от устата”.

Музика: "Обичам различна 
музика: класическа, попрок, из
ворна народна, фолк..., но само 
онези композиции и песни, ко
ито ми допаднат”.

Любим цвят: "Повече са: 
жълт, червен и тъмносин”.

Любими филми: "Стършел’, 
’Нож’, ’Титаник’, ’Добре дошли 
в осемнадесетте’, ’Цвят на нощ
та’ и други”.

Любима актриса: "Бранка 
Катич”.

Б. Д.

г
КОМПЮТЪРНА ГРАМОТНОСТ (6)

СТАРТИРАНЕ, РЕСТАРТИРАНЕ И 
ПРИКЛЮЧВАНЕ НА РАБОТА

I
-2.

тт

рок бануа: "ЗабраЛюбимаВъпреки че няма много начини за започване Еггог, вероятно сте забравили дискета в ус-
и завършване на работния ден с персоналния тройството А. Извадете дискетата и натиснете 
компютър, знанието за включване и изклю- произволен клавиш, за да заредите компютъра 
чване може да предотврати загуба на данни и отхарддиска. 
ненужно претоварване на компютърните ком
поненти.

Зареждането е стартиране на компютъра зареждане. Ако просто изключите захранване- 
със системни файлове на Операционната си- то, може да загубите цялата си работа или да 
стема. В началото компютърът прочита сис- разбъркате програмните файлове на харддис- 
темни инструкции, които го зареждат с основ- ка. Затова трябва да спазвате следните указа
ната информация за стартирането други про- ния: 
грами и приложения.

Презареждането на РС не изисква високо 
ниво на познание. Обикновено натискате бу- диска. След изключване компютърът забравя

нено пушене .
Любима кола: "Голф”.
Любима книга и Писател: 

"Нямам любима книга. По прин
цип книгите чета по препоръка 
и рядко коя книга не ми допадне. 
Обичам Достоевски, Десанка 
Максимович, Жак Превер, Си- 
дни Шелдън...”

Поговорка: "Който рано ра
ни - два късмета грабва”.

И стори ческа личност: 
на д’ Арк”.

Историческо събитие: "Мн
ого е имало значителни истори
чески събития. Трудно е човек 
да се определи за едно”.

Обича уа яуе: "Залютени и 
подправени ястия и особено ита
лианските специалитети, какви- 
то са например 'Канелоните’ 
(татко ми ги подготвя много вк
усно). Обичам палачинки, пъле- 
ни с кайма, след това картоф- 
чета, подготвени по всякакъв 
начин...”

Любими слаукшии: ”Хич не

Неподходящото изключване на РС може да
се окаже много по-критично от неподходящото

1. Запазвайте (записвайте) всичко, което сте 
направили - писма, електронни таблици и др. на ”Жа-

всичко, което не е записано на диск.
2. Излезте от приложението, в което рабо-

тона на системната част, на монитора и прин
тера, и комопютъра се грижи за всичко оста
нало.
следвайте стъпките дадени в последователен 
ред:

За да предотвратите възможни проблеми тите;
3. Извадете всички дискети от устройствата;
4. Превключете копчето на разпределителя 

1. Извадете всички дискети от дискетните или изключете системата.
Докато работите на компютъра, той може 

да "увисне” (блокира). Натискате клавиш или
устройства;

2. Уверете се, че всички компоненти на ком
пютъра са свързани (монитор, принтер., мишка, мърдате мишката, но без никаква реакция. Из- 
клавиатура); чакайте две-три минугн и опитайте отново. По-

3. Ако сте включили компютъра към елек- някога компютърът е прекалено зает, за да Ви 
тричсски разпределител или токоизправител, отговори. Ако ви се струва блокирал, натиснете

С1г1+АИ+Ое1. Това е т.нар. топъл рестар г на ком-превключете го;
4. Натиснете копчето на монитора за да ви- пютъра, позволяващ му да презареди инструк- 

дите съобщенията по време на зареждането, циите без да се изключва.
Ако топлият рестарт не работи, натиснете 

бутона КЕ5ЕТ на предната част на системната
5. Натиснете захранващия бутон на систем- кутия. Това позволява презареждане без намес

ване-на електрическите компоненти.
Ако КЕ5ЕТ не работи, изключете система

та, изчакайте две или повече минути и отново я

си падам по сладкишите, по-то
чно изобщо не ги ям”.

Любим сПорт: "Хандбал”. 
Любим сПортист: "Няма та-

Мониторът остава тъмен до следващата стъ
пка;

къв”.ната част;
6. Ако искате да включите и принтер, про

верете светещия индикатор, който показва да
ли той е готов за работа. Ако индикаторът пре- включете. Правете това само като крайна ме- 
мигва, проверете за налична хартия и след това рка, защото рискувате да загубите всички да- 
натиснете бутоба оп-Ппе.

Какво ще става по-нататък зависи от ин- д следващия брой: Работа с дискети и дискови 
на вашето РС. Ако на

Какво бтПюнела или кого би 
Повела на безлюуен остров: ”Ха, 
ха, ха,... бих понела възможно 
повече неща, но дано никога не 
се озова на безлюден остров”.нни, които сте запазили на диск.

устройствасталационните програми
появи съобщението Моп5у$1еш 01$к ог Скицирал: 

Б. Димитров
| екрана сс
4~
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ПО СЛУЧАЙ 13О-ГОДИШНИНАТА НА ОУ "МОША 
ПИЯДЕ" БАЛКАНСКИТЕ ПИСАТЕЛИ ЗА БАЛКАНИТЕ И АГРЕСИЯТА НА НАТО

МОСТОВЕТЕ НЕ СМЕЯТ 

ДА СЕ РУШАТ
ТЪРЖЕСТВО НА 19 И 

20 МАЙ
Юбилеят на димитровград

ското основно училище "Моша 
Пняде - 130 години съществу
ване ще бъде отбелязан на 19 и 
20 май, бе оповестено 
По този случаи ще бъдат орга
низирани редица дейности. Така 
например ще бъде промоцирана 
монографията за това. учебно 
заведение. 1Це бъде организира
на среща с детски поети и редак
тори, на която би трябвало да 
участват Душан Гюришич, Де- 

Рангелов. Милорад Геро 
Други. На тържеството, 
ще бъде организирано по случаи 
годишнината на училището, се

авптелп на републиканското 
министерство на просветата, ди
ректори на основните училища 
от Пиротски окръг, директори 
на други основни училища в ст- 
раната, с които димитровград
ското ОУ с години поддържа тя
сно сътрудничество, делови 
сътрудници и приятели на учи
лището и други гости. Ще бъдат 
наградени учениците -автори на 
най-добрите литературни и изо
бразителни творби, участвали в 
конкурса, който училището 
Моша Пияде” обяви преди ня

колко месеца по случай своя 
юбилей и т.н..

Писатели от седем оалкаиски държави на срещата си в България осъдили опита да се делят и рушат 
Балканите

Писатели и литературни критици ог седем отдалечаването на хората и страните, 
държави в Югоизточвиа Европа, събрани през 
миналия уикенд в известния български зимен през XX век, балканските народи са определени 
курорт Боровец не можаха, освен темите от своя 
бранш, а да не обсъдят по-обстойио последиците 
ог миналогодишната агресия на НАТО срещу добросъссдството
Югославия, която прецениха като опасен опит европейските интеграционни процеси, преду- 
Балканите да се върнат в средновековието н да се преди той. 
насърчат нови раздори в тази част на Стария кон
тинент.

тези дни.
Въпреки боевете и етническите проблеми

за мир, взаимно разбирателство, укрепване на
културните и икономически връзки, засилване на 

и съвместно включване в

"Балкаисските народи не могат едни без др
уги. С помощта на интелектуалците и книжов-нко в и Участниците от Югославия, Албания, Гърция, циците визионери този регион ще стане зона на 

Турция, Македония, Румъния и България раз- прогреса и надяваме се, зона, в която няма да има 
говаряха за литературата, като мост за доброто пристрастно влияние на великите сили), каза Ка- 
разбнрателство между народите. Същевременно валджисв. 
обаче доста време беше посветено и на мосто-

което

очаква да присъстват предст- Водещият български писател Антон Дончев 
вете, конто разруши авиацията на НАТО като призова писателите от този регион да се обърнат 
беше подчертано, че за тази акция не е имало с лице .$,ъм бъдещето, да жигосват всичко което

през историята, както и днес, е било лошо. Тон ги 
На срещата на литераторите присъстваха и призова да се издигнат над тесните политически 

дипломатически представители на страните от интереси на която и да било номенклатура, 
където бяха участниците, което беше една при-

Б. Д.

В КРАЯ НА ТОЗИ МЕСЕЦ В ДИМИТРОВГРАД никакво оправдание.

ОКРЪЖЕН ПРЕГЛЕД 

НА САМОДЕЙНИТЕ 

ТЕАТРИ

АЛБАНСКИ ПИСАТЕЛ ЗА НЕРАЗБИРА
НЕТО НА ЗАПАДА

Писателят от Тирана Бесник Мустафаи, до 
неотдавна посланик на Албания в Париж, пре
цени, че балканските писатели трябва да напра
вят много повече, за да може Западът да разбере 
този регион. "Ние трябва непременно да кажем 
сбогом на историята и на взаимните войни и да се 
обърнем с лице към решаването на проблемите, 
които ни разделят, понеже това е предпоставка да 
живеем в мир”.

След принципното становище, на което не мо- 
Прсдседатслят на софийската фондация ”Сла- же да се отправи каквато и да било забележка, 

вяни", проф. д-р Захари Захариев подчерта, че Бесник Мустафаи обаче пропусна по-реално да 
след II световна война, която, както и предишната прецени събитията в Космет. Именно, той вижда 
беше скарала Балканите, "хората на перото” на- само проблемите на албанските бежанци, а пре
правиха неимоверно много за да свържат ”стъ- вижда" злодеянията на шиптарските терористи, 
рмите брегове на съседите", да се издигнат дух- прогонването на 350 000 сърби и друго неалбан- 
овните ценности над етническите интереси и раз- ско население от Космет, убийствата, плячкос-

чина повече политическите теми да се наложат 
като нсотмннуемп. На срещата в Пампорово при
съства и завеждащия югославското посолство в 
София Данко Прокич.

Литераторите, литературните критици и исто
рици подчертаха, по повод агресията на НАТО, че 
това не е първи път някой отстрани да руши мо
стовете на доверието между балканските народи 
- онези мостове, за чнето изграждане толкова мн
ого се ангажират именно писателите.

От 25 до 27 април т.г. в Дим
итровград ще се проведе ок
ръжен преглед на аматьорските 
театри от Пиротски окръг. Пъ
рвото представление, което ди- 
митровградчаните ще могат да 
видят на 25 април (с начало 12 
часа) е представлението "Лов
джийска приказка" по текст на 
Стевлн Пешич. което е подго
твено от младите артисти, чле
нуващи в Драматичната секция 
към ОУ "Моша Пияде". През 
същия ден (с начало 20 часа) ще

На 27 април ( с начало 17 
часа) стартират артистите от 
Младежкия театър към димитр
овградската Народна библио
тека. Те ще изпълнят своето мн- СТРАХ ОТ НЕБЕТО

налогодишно представление 
"Физици", подготвено по пиеса
та на швейцарския драматург 
Фридрих Диренмат. Също на 27 
април (с начало 20 часа) на 
димитровградските любители 
на театралното изкуство ще се 
представят артистите от Драма
тичната секция към белопалан-

вГшнята, оножарването и разрушаването на че-личните недоразумения.
"Агресията анулира много наши постижения, рквите и още много други страшни и нецивили- 

много начинания бяха върнати в началото", каза зационни неща. За щастие в това отношение Мус
тафаи беше почти сам.

Професорът по съвременна турска литерату
ра в парижка Сорбона и известен писател Наднм

ския Дом на културата и тамо
шната Гимназия. Те ще се пред- 

"Зона

изпълннят своето представле
ние "Лъжец" артистите от Дра
матичното студио, работещо в 
рамките на Младежкия съвет от 
Пирот. Представлението е по
дготвено но пиесата на италиан
ския драматург Карло Голдини. 
На 26 април (с начало 12 часа) 
представление ще изпълнят 
младите артисти от Детската 
сцена към Драматичното студио 
от Пирот. Те ще изпълнят пред
ставлението "Как са възникна- 

нелепите думи" по текст на 
Душко Радович. Също в сряда (с 
начало 20 часа) на сцената ще се 
представят артистите от дими- 

театър Христо

Захариев.
След като припомни за страхотиите, през ко

ито мина Югославия по време на ударите на НА
ТО белградският писа тел п издател Владислав Гюрссл призна, че по време на агресията бил въз

мутен н засегнат от разрушаването на манасти
рите п особено на мостовете, конто трябва да

ставят с представлението 
Замфирова", по текст на Стевн 
Срсмац.

Селекционер на прегледа ще 
е театралният критик Милан 
Маджаров. Той ще определи 
представления за републикан
ските театрални фестивали в 
Кула (за вечерни 
ставлеиия) и Бсчей (за детски 
представления). Макар

няма да бъде

Баяц подчерта, че но-лесно е да се построят нови 
мостове на Дунава п на другите реки, отколкото 
да се разбере цялата тежест на направените от свързват народите и държавите, техните ку;ггурн 
Запада и неговата цивилизации зяпни.

По време на бомбардировките нашето небе не "Обявих се против рушенето на прекрасните 
беше вдъхновение за поетите, а беше източник на мостове на Дунава. Морава п на другите реки, и 
страх, както пито звезди те, конто се бяха смесили застанах на страната на нападнатите", посочи Гю- 
с шпионските сателити, каза той. реел. като.добшш, че няма оправдание за онова,

което НАТО направи в Югославия.
С географското си положение Балканите са

н богатства.

пред-

чс на Покровителят на срещата на писателите, то
лкова важни за разрушаване на предразсъдъците 
и неистините н за лекуване на духовните рани, мост между два свята и заради това трябва да го 
българският вицепрезидент Тодор Кавалджнеи, предпазим от рушенето на онези, конто не го 
който и сам е поет п доб ър познавач на ср ъбската разбират, подчертаха писателите на срещата 
поезия каза, че некрепо вярва в успеха па мисията Боровец 

книжовниците, чим го цел е сближаването, а не

прегледа 
изпълнена, пиесата "Кощаиа”ли

театърна димитровградския 
"Христо Ботев” ще бъде в 
конкуренция. Селекторът Ма
джаров е гладал това предста
вление при гостуването на дими
тровградския театър и Белград.

Всичките представления ще 
бъдат изнесени в голямата зала 
на Центъра за култура.

си в
тровгрлдекия 
Ботев", които ще изпълнят нре- 

"Пол конникът
Душан Дражич1Ш

дставлението 
Птици” но пиесата на българск- 

драматург Христо Бойчев. 
Това представление премиерно 

19У8 година

НА ОКРЪЖНОТО СЪРЕВНОВАНИЕ ЗА РЕЦИТАТОРИ В СУРДУЛИЦАия

УЧАСТВАХА И РЕЦИТАТОРИ ОТ 

БОСИЛЕГРАД
бе изпълнено през 
на български език. Този път го 
за първи път ще бъде играно на 
сръбски език.

Б. Д.

гимназистите първа позиция зае Даниел Влади
миров от сурдулшпката гимназия.

От босплсградскитс състезатели най-добре се 
класира второклаеничката Саня Диноиа като 
спечели трето място в категорията учеиицп-реци- 
татори от начални те класове. Добри впечатления 

нъриоклаеиичката Саидра Йорданова, 
както и учениците от втората категория Павлина 
Борска, Биляна Стоименова и Милена Андонова.

11а първокласпраипте от всички категории 
връчени благодарствени писма и по една 

книга. С книга бе наградена и Саидра Йорданова 
ка то най-мал ък участник в състезанието.

ПО ПОЧИН НА КИЦ "ЦАРИБРОД"

ВЕЛИКДЕНСКИ КОН
ЦЕРТИ В ПИРОТ И НИШ

И ФонДЛЦИЯ Ь ьдсщс ' 'к ••София щс гостувв 
фолклорен внеамГял У ((|ш •■Кутс)|цИ" ,цс сс пред-

Организирано от Народната библиотека Ра- 
дое Доманоиич” в Сурдулица, на 15 този месец се 
проведе окръжно съревнование на учешщи-рецм- 
татори от основните училища и гимназиите от 
Пчипски окръг. В зависимост от възрастта, уче- 
нйцитс-рецитатори се състезаваха в три кате
гории: ученици от началните класове, от пети до 
осми клас и гимназисти. Босилеградчани бяха 
застъпени във всичките три категории с но три 
ученика.

За републиканското съревнование се класи
раха: от първата категория, Марко Пешич отОУ 
”Вук Караджич” от Враня. От втората категория 

гърко място се класира Оърджап Алскспч от 
"Иован Йошшович - ЗмаМ" от Сурдулица, и от

остави и
По почин на

на

бяха

А.Т. М. Я.на I 
ОУ
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НОВА МОНОГРАФИЯ НА ИЗВЕСТНИЯ ЖИВОПИСЕЦ
НОВА РАДИО-КОМЕДИЯ ПО ВЪЛНИТЕ НА РА
ДИО БЕЛГРАД

.

СВЕТЪТ НА СЛОБОДАН СОТИРОВ”
СВЕТЪТ НА ПТИЦИТЕ 

И ХОРАТА
Тези дни излезе от печат вто

рият сборник репродукции ” Този тематичен избор с 
голяма радост и благодар
ност посвещавам на своето 
семейство: на моята съпруга 
и другар в живота - Драгана, 
която вложи цялата си 
младежка енергия в нашия 
живот и даде възможност да 
се реализира най-пло
дотворният период в моето 
творчество; на двете ми 
момичета Мария и Йор
данка, които ми дадоха 
допълнително вдъхновение в 
тези късни години.”

на
платната на несъмнено най-из
вестният и най-плодовит жпво-

*След по-дълга пауза, предизвикана поради бомбардировките 
срещу нашата страна, в Радио Белград отново се снима драма- 

програма. Първа в тази поредица е комедията ” Пт
ици”, чийто автор е вашият писател Симеон Костов

Премиерното изпълнение стана на 13 април по вълните 
Втора програма на Радио Белград.

писец сред нашите сънародници 
в Югославия Слободан Сотиров. 

Както в очерка, поместен в тическа
началото на сборника, пише из
вестният критик Станислав Жи ла
вкович, на локален план Соти
ров се числи към представител- Ц 

белгардската колористп- I 
ре- 1

ите на
чна школа, към поетичния
алнзъм. На динамичната сцена 1на следвоенния художествен жи
вот той представлява забележи-

ник, в който преобладават пор
трети, в тази книга доминира 
натюрморта. На леко полегата
та повръхност иа масата са раз
положени предмети, понякога 
групирани в познатата триъгъл
на, т.с. трапезовидна композиц
ия, а понякога те са разположе
ни хоризонтално по цялата маса. 
За разлика от старите холанд
ски майстори, Сотиров не робу
ва на разкошните материали - 
бротакй, коприна или дантели. 
Вместо тях, той рисува ”нсатра- 
ктпвни” мотиви: зелка и чесън, 
керамичен съд и три ябълки; ке
рамичен съд, чайник и две глави 
кромид лук; хаван и няколко Че
съна; червено цвекло и чесън, 
понякога тепсия, две ябълки и 
няколко цветчета.

Непривлекателните на пръв 
поглед предмети в аскетичната 
обстановка са преобразени в ск
ъпоценна материя, която излъч
ва особена поетика. По своео
бразен начин той подсказва за 
специфичната хармония между 
материалното и духовното и на
рисуваните от него предмети ка
то че ли заместват представата 
за отсъстващите хора и взаимо
отношенията между тях: отдел
ната зелка и прясното червено 
цвекло символизират меланхо
личен диалог между старостта и 
младостта, а натрупаните скили- 
дки чесън - темперамент.

Но това в никакъв случай не 
значи, че Слободан Сотиров из
разява ефемерността на земно
то битие, а напротив - радостта 
от самия живот. В този смисъл 
от неговите платна лъха изтън
чена емоционалност, която неу
сетно обзема наблюдателя.

Текстът в монографията 
”Светът на Слободан Сотиров” 
е отпечатан на общо три езика: 
една част от тиража е на българ
ски и сръбски, а другата - на ср
ъбски и английски език. Сборн
икът е издаден от белградската 
издателска къща ”Полиграф”.

В. Богоев

Реализаторите на "Птици" (отляво): М. Михайлович, Д.
Иванович, Р. Видак, Н. Николич, С. Костов, И. Ягодич, Й.

Пейович и В. Путник

Радио-комедията "Птици” представлява сатирична параб
ола, която се занимава с търсенето на тъждествените 
на птиците и хората. В центъра на действието са далавери, 
финансови затруднения, непотизъм и други съпътстващи от
рицателни явления, но писателя, за разлика от Аристофан, ги 
пресъздава с мекота, духовито и не толкова строго.

Блестящото и вдъхновено изпълнение на комедията от ек
ипа под ръководството на редактора на радио-комедиите Зво- 
нимир Костич, предизвика голям интерес всред слушателите 
на Радио Белград. За Костов, който е лауреат на няколко на
гради на конкурси за сатира и драматически текстове, това е 
още едно потвърждение на творческото му умение в сати
ричното пресъздаване на определени явления в обществото ни.

качества

Живописецът Слободан Сотиров е родей през 1926 година в Пи
рот в търговско семейство. Две години след раждането му ро
дителите му се връщат в родния си град Цариброд (сега 
Димитровград), където Слободан прекарва детството си и 
където се учи. Като 17-годишен през 1943 година той е приет за 
редовен студент на Художествената академия в София в 
класата на проф. Илия Петров. След участието си в НОВ през 
1945 година продължава следването си в София за да се 
дипломира през 1950 година в Академията за живописно 
изкуство в Белград, в класата на проф Хакман, а след това и 
при Джордже Андреевич - Кун и Ив. Табакович.
Слободан Сотиров е имал безброи самостоятелни и е участвал 
в много колективни изложби в нашата страна и в чужбина: от 
Детройт в САЩ до Токио в Япония и от Стокхолм до Рим. 
През целия си трудов век Слободан Сотиров е и педагог: препо
давател е в Димитровградската гимназия и Учителската 
школа, след това в Школата за приложни изкуства в Ниш, а 
през 1961 година постъпва като преподавател, а сетне и про
фесор в полувисшия иедагодически институт в Белград, където 
се пенсионира през 1982 година и става живописец-професион
алист.

В БИБЛИОТЕКАТА В СУРДУЛИЦА

СЪДЪРЖАТЕЛНА ДЕЙНОСТ 
И ПРЕЗ ТАЗИ ГОДИНА

библиотека пенсионерите. Организирани са
на книги иНародната

”Радое Доманович” в Сурдули- и десетина промоции
литературни вечери, а в рамките 
на издателската си дейност сур- 
дулишката библиотека минала
та година е издала три нови кни
ги на поети от Сурдулица: ”Сто- 

анизира промоции на книги, ^ността на златото” от Рада Йо- 
провежда литературни срещи вич^ ”Моите звезди” от А нита 
и вечери, издава нови книги. В Илнч и ”Шест столетия отсмър- 
състава на библиотеката рабо- тта” от Александър Трайкович. 
ти и подведомствената библи- Подготвя се издаването на Мо- 
отека в Клисура, която разпо- нография на Сурдулица. 
лага с над 38 000 книги, от тях 
пет-шест хиляди са на българ- Директорът Лаза Иванович, би- 
ски език. По жанрово разноо- блиотеката в Сурдулица тази го-
бразие, преобладават книги от- нето на няколко културни мани-областта на белетристиката и ,_ г фестации, които ще се проведат
за потребите на учениците, а в в Сурдулишка община. Между 
последно време се обезпечават тях по-значителни са: "Власин- 
книги и от другите жанрове. ско Лято ’2000”, "Планинско съ- 
Само през изтеклата година 
библиотеката в Сурдулица е венството на Югославия, Окръ- 
обогатила книжния си фонд с жно рецитаторско състезание за 
над 500 нови книги, а през тази учбници от основните училища 
година е запланувано обезпе- под^название Песниче народа
чаване на двойно повече нови мог и ДР-

Освен това, библиотеката в 
Сурдулица и през тази година

ца успешно изпълнява предна
значената й функция - предос
тавя книги за четене,участва в 
културни манифестации, орг-

В по-широк план според неготелно явление, творец който си 
е завоювал собствен белег и ли- Сотиров принадлежи към меди- 
чен знак в рамките на белград- теранския ц балкански темпера

мент и сензибилитет, сиреч той
Освен това, както подчерта

Този негов личенската среда.
”знак” ... са връзката с приро-

начална основа; ясно физиката, потискващата логика 
и песимизма на Средна Европа,

по-малко е склонен към мета-
дина ще участва в организиралата като

аргикулиране на ритмите и ура
вновесената композиция; любов а повече към южняшката ведро

ст и радостната креативност.
В сравнение с първия сбор-

към красотата на художествена
та материя”, пише Живкович.

стезание с автомобили” за пър-
| ПРЕЗ МЕСЕЦ МАЙ

| Бошкович ще участва на две изложби
•Г

1 По покана на игуменката древния гръцки език и означава помещение, в което 
на сръбския манастир ”Жи- в античната Гърция.са се пазели произведенията на 
ча”- монахиня Йелена,дим- живописта). Солунската пинакотека ще се постарае 
итровградският професион- да промоцира изложбата и да отпечати каталог. В 

този каталог за участващите на изложбата худо
жници ще се произнесат най-познатите югославски

|Ж книги. По-голяма част от ср
едствата за новите книги биб-Р ще участва в организацията на 

всички други общински манифе
стации, организирани по повод 
общински или държавни празне- 

донор беше ”Вунизол”, а нства и юбилеи. Ще продълж! 
тази година ще бъде ”Мачка- с прожектирането на филми два 
тица”.

лиотеката осигурява чрез спо
нсорство на тукашните стопа
нски колективи. Миналата го
дина

художник Браниславален
Бане Бошкович през месец 
май тази година ще участва изобразителни критици.

И двете изложби, на които Бранислав Бане Бо-1§Д на две изложби. Първата из- I И
шкович ще се представи с по едно свое произведение,ложба ще бъде организирана в Белград и на нея ще 

бъдат експонирани само икони. Втората изложба ще бъдат продажни. Художниците, които участват в 
поп'название "Съвременна сръбска живопис” ще тях ще дадат своя принос за възстановяването на 

град Солун (Гърция). Организа- манастира "Жнча” и другите обекти в рамките на тоя

пъти седмично, както и с орга- 
През изтеклата година биб- низирането на различни видове 

лиотеката е дала на прочит над изложби на домашни и чуждес- 
18 000 книги, а най-ревностни транни художници, 
читатели са били учениците и

вбъде организирана 
тор на изложбата във втория по големина гръцки духовен храм.

ведомство "Градска пинак- Б. Димитров М. Я.град ще бъде културното
отека на Солун" (думата пинакотека произхожда от

ШШШШ(Щ) 21 АПРИЛ 2000 г.



НАШИ СЕЛА: ГОРНА ЛИСИНА - ДНЕС И НЯКОГА (3)

ЕЛЕН ЗА КУРБАН НА ИЛИНДЕН
Според легендата, еленът сам идвал от гората, но ” 
елен, а селото променило старото си име Еленковци” '*1 °” МаЛК° зак'ъс|,с-'111 к:|т0 Дошъл, селяните без да чакат да се одмори, го заклали. От тогава престанал да дохажда

За миналото на Босилеградско, включително 
Горна Лнсина вероятно има и други записки, като тези 
на К. Ирсчек или може би турски, 
изследвани и затова тук ще използваме данните, които 
ни с оставил Йордан Захариев за Краището отпреди 
Първата световна война. От тогавашните горно- 
лпепнеки старци Миленко Трнчков, Марннко Самоо- 
дов. Станчо Апостолов

и на Боиджини, Ваклиини, Камберци, Потре- 
сийе), Саратлийска и Моравска,за които 
се смята, че са основатели на селото. Яр- 
чави дошли от Власина, Тарабанье от 
Бусинци (Трънско), Неколци о г Райчил- 
овци, Дсбелянье от Топли дол (Паши- 
чеви), както и Кумичини; Кюрчиини до
шли от село Чешлянци (България), а Бо- 
нджини от Ново село (и днес там има 
местност Боьджино гумно); Самоодови 
са от Гложйе, а Моравци дошли откъм 
Морава (дошли или се върнали от Мо
равско, Криворечна паланка, след едно 
преселване там); Сгрезини дошли от Бе- 
лут, Пауновщ: или Карданци от Божица, 
Заведииици от Милевци; Бошкови в Се
ло са стари райчиловчани. а лисинските 
цигани са преселници от Глижйе. С из
ключение на Саратлиите, останалите се
мейства в махала Колище са от фами
лията на Моравцитс. Потеклото на ня

кои фамили не се знае, но за Босилеград
ско се знае, че първите му жители след запустяваното 
на този край поради турското нашествие дошли отЩи- 
пско, Кочапско и Кривопаланешко.

На север от селото е местността Градище, малко 
възвишение, където в древно време имало укрепление, 
за което свидетелствали материалите, намерени при 
малки разкопки. В няколко гроба били намерени чо
вешки скелети, обърнати с краката на север и оградени 
с по 5 грамадни тухли. Тази местност обаче досега не е 
изследвана.

но те все още не са

н други Захариев записал и
следното:

__ Преди 50 - 60 години селото било купно. Къщите 
му били разположени от двете страни 
ността Село. На

на реката в мсст- 
левия брег и днес има къщи (учи

лището, общ. управление, неколко кръчми 
на десния не е останала ни една и познават 
зидовете и вдълбнатиннте дето са били старите къщи. 
Тогава селото броило около 40 къщи.”

След това узнаваме, че преди много години село 
Горна Лисина не било

и дюгени, а 
се само

на това място, а по-долу, в мест
ността Обе реки. Тогава селото се наричало Еленк
овци. Причина за разселването бил студеният северен 
вятър, които духал по течението на Божпчка река. 
Хората започнали да се заселват в места ”на завет” в 
две посоки - към Село. където днес е центърът на Г. 
Лисина (по-голямата част), и към центъра на днешна 
Долна Лисина, в местността, 
и черквата. Дълго време и двете нови селища 
своето старо хубаво име Еленковци. Никой не знае кога 
е променено това име на селото, но и днес се помни 
легендата за него. според която всяка година за курбан 
на Илинден от гората сам идвал елен. "Еднаж еленът 
малко закеснел и като дошъл, селяните без да чакат да 
се одмори. го заклали. От тогава престанал да дохажда 
елен и селото променило името си..." Точно е. че тогава 
по селските баири обитавали много диви животни, 
между които и елени, диви свине и др. А доскоро се

Черквата в село Горна Лисина (Снимка: Александър Младенов)

пазеше старият обичан на Илинден да се прави селска 
служба и коле курбан. Предполага се, че името Лисина 
произхожда от думата ЛИС (лист), защото тогава ця
лото селско землище било гористо. Освен турцитс, 
конто унищожавали горите, за да не се крие в тях раята, 
горите в Божица и близките и места били използвани и 
за рудниците, конто престанали да работят към 1845 - 
1855 година.

Горна Лисина има център, 8 главни и повече малки 
махали, конто носят имената на фамилиите-основатели 
или на местностите, където са разположени. Най- 
големи са фамилните Сталичиии. Гмийчави (с Цак- 
ланье, Божаничевп и Бакларе). Койчавп (и Плочаньс,

в която сега са училището 
носели

- Следва -
Евтим РАНГЕЛОВ

I ЛяЗГР ОШШ О Л ЦЛ-ШЛА А й ('-I)
ИЗГОТВЕНА Е СТУДИЯ ЗА ЗАЩИТА НА КРАСАВИЦАТА СРЕД РЕКИТЕ

ЕРМА - НЕПОВТОРИМА СЪКРОВИЩНИЦА
към друга и обратно. Напротив. Сигурен 
съм, че ще се роди една истински поло
жителна конкуренция между общините, 
конто споменахте, защото значението на 
този район, от научен и всеки друг ас
пект, далеч надминава локалните интер
еси. Несъмнена истина е, че активната 
защита е невъзможна без активното от
ношение на местното население.

* Преди малко споменахте служба 
от пазачи на защитения район. 
Какво имахте предвид?

унашега местните хора казват на наши
те специалисти: "Селата ниобезлюдяха.а 
няма и добитък, овце. кози, говеда... така 
че няма нужда вие да се грижите за план
ината - тя сама се грижи за себе си." Една 
От целите на проекта ни е да се спазва

Нишкият отдел на Републиканския 
Завод за защита на природата изготви 
Студия за защита на каньона на една от 
най-красивите, не само у нас реки - Ерма. 
Това беше поводът за разговора ни с ръ
ководителя на Отдела в Ниш м-р Горан 
Ристич.

’ Г-н Ристич, Студията за защита 
на река Ерма, включително и 
нейния каньон, един от най-кра- 
сивите в тази част на Европа и 
планините, през които е прокаран 
той - Гребен, Руй и Елашка планина 
е готова. Коя е следващата крачка в 
реализацията на тозицроскт?

I
принципа за равновесието на човека и 
природата. За какво ни е природа без хо
ра?

* Как може да сс постигне това?
- Възможности има. Всичко, което

по един или друг начин идва от защи
тените райони, като горски плодове, лек
овити билки и здрава храна има много 
висока цена на пазара. Това е само една 
от възможностите. От

- Изхождайки от факта, че без актив
ното участие на местното население ня
ма активна защита, трябва да подчертая, 
че пашата цел не е да затворим района на 
Ерма от хората. Напротив. Местните хо
ра. кои то са съумели с векове да запазят 
тази неповторима забележителност и за
напред ще си бъдат най-сигурните паза
чи. Цел та ни е само да ги запознаем с 

какво богатство, каква съкрошпц-

друга страна, пре
лестите на каньона на Ерма са истинско- Искам най-напред да кажа, че преди ; 

този документ е съществувал акт за за- ;
река Ерма и пределите, през ко- | 

ЯТО тя минава. Студията, за която гово- ! 
рим сега е, не толкова ревизия на съще- , 
ствувашия документ, а по-скоро негово | 
допълнение, което е съгласувано с новия 

на околната среда. С нея

божие дарение за развитието на туризма. 
Като се съчетаят те със здравата храна, 
лековитите билки, историческите забе
лежи'тел пости - шествекошшят Погаиов- 

манастнр. водите на Звоиска баня....

щита на

м-р Горан Ристич

му. Тона преди всичко означава уточня
ване на границите па защитения район и 
съответните режими 
ще се прилага т в него, да организира слу
жба от пазачи и редица други конкретни

ПРИРОДАТА НЕ ИРИТИАВА АД
МИНИСТРАТИВНИТЕ граници и 

ЗАКОНИ
* Предложеният за защита район, 
които представлява едно природно 
цяло, се простира в администра
тивните рамки на трите общини в 
У орно Понишавие - Лимишров/рад, 
Ущбуиинща и Пирот. Кои ще коор
динира техните задължения във 
връзка със защитата му?

- Зп щастие природата ле ари и.... а
пито административни те
министратиниите граници. Тя е ушшер- 
сшша, ча пея са валидни само Оиогеогра- 
фските и биологически закони. Тона пч- 
начала, че няма никаква 
струкция

ски
с то ти възможност за туризъм, както ор
ганизиран. така и селски, който от година 
па година е все по-привлекателен. _

това
нпца представлява този район, за наука
та, за сами те тях и за развитието на този 
край.

Закон за защита
редвижда цялостна защита на реката, 

и исторически забележи'»ел- 
нейното течение и на цялата

п<> защита, коитосе и 
природните 
пости по .

* Г-н Ристич, благодаря за разго
вора. Има ли нещо, което може би 

0а ви попитам?

рли11()ш;си1;т« ил чокккл и 
природата - и ьрхош н прин

цип пропуснал 
- 11ашата дейност е специфична и все

околна среда.
Изхождайки от значението, което за 

нея, има този прек- 11п да се разберем, ако експертите 
кажат, че съществува опаснос т от изчез
ването на някой иид растение или жи
вотно, например редките видове пъстър
ва в река Ерма, тогава сигурно ще бъде 
забранен риболовът за определен срок. 
Тяхната дума ще се спазва безноговорио. 
И то пак а полза на хората, преди всичко 
на Местните жители.

* Това, г-п Ристич, е следващият ми 
въпрос: какъв икономически и друг 
ефект могат да очакват жителите 
в района па Ерма от това меро
приятие?

- Известно ни е, че нашите села ста
реят п обезлюдяват. Миграционният пр
оцес ссло-град е много по-интензивен в 
района, кой то искаме да защитим. Пол-

науката, и не само за 
расси крий. очакваме Пра,штелстаочч, на 
Сърбия да приеме документ ча пилосч- 

С този документ пре- 
жимите на защита

още не е толкова известна на широката 
аудитория. Поради това ние се нуждаем 
от подкрепа та на масмедиите, коиго мо
тат много да ни помогнат не само да пред- 

особеиоститс на определен рай- 
вниманието на мсстно-

ната му защита, 
цизно ще сс уточнят ре

бч.де назначен отговорник >л про
течи строго уточнени ре- 

такъв отговорник

ставам
оп, да привлечем 
то население, което още по-активно да се

и ще
всждаисто на 
жими. Най-вероятно 
ше бч.де общественото иредприл! е 
' Гл.рбияшуме”, което рачпол.чга не само 
с материални, но и с технически и к.Д 
рови гьчможности ча това.

Г точи документ на Републикаиско.о 
отговорникът ще ОЬДС

от 6 месеца 
за защи-

включи в защита та па тези истински не
повторими ценности, 
п чрез в. "Братство” да даваме обективни 
отговори па всички конкретни въпроси, 
па хора та от средите, които заслужават 
да бъдат защитени. Надявам сс, 
разговор ще означи началото на едно на
истина плодотворно и взаимно изгодно 
сътрудничество.

Затова сме готови

изкопи, пито ад- чс този
на

пра витолство
товарен еча; чядачята в срок

ггдагг.. ; опасност от об- В. Богоев
на една административна среда
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СКАЗКИ ПО ЕКОЛОГИЯ (12) Е2
Прсдходящото гяСПОРТ

ЗА ЧИЯ БАБА ЗДРАВЕ 
ДЪВЧЕМЕ

?? 1Нека тича Сърбия”
Под мотото ”В здраво тяло здрав дух” на 15 април в Димитровград 

се проведе пролетния крос, който тази година бе първата част от 10 
юбилеен крос на РТС за ”Гран при на Радио Белград”. След сигнала за 
старт, даден по вълните на Радио Белград от републиканския просветен 
министър Миливое Симонович, в цяла Сърбия са тичали 518 хиляди 
ученици от основните и средни училища от 147 града в републиката. По 
трима най-добри от всяка категория ще тичат на финала в Сремска 
Митровица на 29 април т.г.

Ето имената на димитровградските участници: От основното 
училищс-първи клас момчета относно момичета: Стефан Николов, 
Иснад Джорджрвич и Андрей Йеленков / Александра Петрова, Ник
олина Суботич и Ясна Алексова. Втори клас: Душан Лакич, Дарко 
Миланов и Дарко Крумов / Мария Рангелова, Ваня Иванова и Леа 
Панова. Трети клас: Бранислав Васов, Горан Делчев и Желко Петров/ 
Милана Виденова, Емилия Иванова и Андриана Влаева.-Четвърти кл
ас: Слободан Младенов, Даниел Джордевич и Милан Стратиев / Саня 
Георгиева, Мая Лакич и Санела Миланович.. Пети клас: Илия 
Величков, Слободан Гюров и Ненад Младенов / Йелена Суботич, Ма
рина Дончева и Кристина Костова. Шести клас: Миодраг Георгиев, 
Александър Николов и Давор Милков / Даяна Симова, Теа Младенова 
и Мая Вецкова. Седми клас: Един Башич, Мартин Симов и Миодраг 
Киров / Мелита Цветкова, Саня Пешич и Таньица Кичич. Осми клас: 
Далибор Алсксов, Горан Ставров и Саша Иванов / Ивана Владимирова, 
Саня Николова и Таня Иванова.

При гимназистите първи клас: Боривойе Игич, Васил Андреев и 
Владимир Стойчев / Йелена Динчич, Бояна Костова и Катерина Ран
гелови. Втори клас: Ненад Матов, Драган Димитров и Асен Величков/ 
Мая Миланова. Валентина Ставрова и Александра Кирова. Трети клас: 
Драган Величков, Желко Андонов и Мариян Тасков / Валентина Ан
донова: Мая Стоянова и Биляна Аксич. Четвърти клас: Еролд Иванов, 
Сръджлн Тодоров и Синиша Георгиев/Йелена Владимирова, Светлана 
Димитрова и Тамара Стефанова.

тъкани. "Храниме” се (глагола "храня се” слагам в 
кавички) единствено със собствени клетки. Вино
вник за това решение е имунитета, нетърпеливостта 
на организма към всичко чуждо.

Присъстващите напрегнато следеха Асен. Йосо, 
с широко зинали уста, промълви: "Е, па, Асене, от
вори мй очи, ’бемга. Не съм знаял за чийе бабе зд- 
равлье жвачем, 'бемга, и дека покрай овейе две але - 
Йосо кимна към Божанка и Вердо - ‘раним йош 
лиярде клеткье.”

- Ами, Асене, защо опяден не ми припомни за 
измрелите клетки. Могла съм и за тях да запаля свещ 
на задушница - разчувствува се Станка.

- Доктор Асене, позволете малка забележка. Из-

Преди да се спре върху повдигнатия въпрос Асен 
обърна внимание на една наша консервативна приви
чна - мудното приемане на новини, промени. отклонения:

- Свикнали сме с мисълта, че се храниме с про- 
Дуктн зарад добро здраве. Забравяме, че 
ганизъм е изграден

ми
натият ор- 

от клетки, които като открити 
живи системи също се нуждаят от подходяща храна, 

о какъв начин се хранят нашите клетки... Ваня?
- Внесеното и механически раздробеното в устата 

ядене пернстатически се спуска в корема и в червата, 
където се разгражда ензимно 
моносахарнди, аминокиселини, мастни киселини. Те
зи съставки преминават в кръвта, която ги доставя 
на клетките - изпя безупречно Ваня 
че ли има урок по биология.

- Тъй!

глежда не сте знаели дето еиичерите през турското 
иго изплащали от раята данък за дъвчене, сиреч за 
изхабване на зъбите в полза на клетките - изтърси 
Вердо.

до прости съставки -

Седснкярите впериха поглед във Вердо без даотговора, като
доловят пито що иска да каже, пито дали се шегува 
или говори сериозно.

И гостуващите дами релицираха;
- Увлжаемий, в учебниците не се срещат такива 

възгледи за живота, какъвто Вие тука на нас про
повядвате - бе откровена едната дама.

- Господин Асене, струва ми се, че и сексът, как 
да кажа, минава през двойно счетоводство. Видимо 
причинява персонално удоволствие, а невидимо ре
зултира с раждане на деца. Сякаш с изяждането и 
сексът, природата ни залъгва и ангажира за съвсем 
други цели - бе приносът към разискванията па вт
ората дама.

- Колежке - прошепна третата дама на четвър
тата - знаех, че персоналното удоволствие бе при
чината да се сдобиете с две отрочета, плод на ст
растна любов, да са живи и здрави. Сега. пък, от Асен 
узнах, че сте и родилен дом, в който ежедневно се 
раждат 100 милиарда беби-клетки.

- Колежке - отвърна шепнешком четвъртата да
ма на третата - зная, че досега сте успял и да упокоите 
два съпруга, Бог да ги прости. Сега пък, от Асен 
узнах, че и Вие самите сте гробище на 100 милиарда 
клетки, които всеки ден се разпадат във Вашето тя-

- професорски продължи Асен. - Значи, 
обядва всъщност изпълнява две функ

ции. С едната, видимата, утолява чувството на глад и 
изпитва удоволствие от погълнатите залъци. Тази 
функция е в служба на човека като личност, като 
цялостен организъм. С втората, "невидимата”, човек 
несъзнателно обезпечава храна на телесните клетки. 
А, нали, за клетките "храна” са по-низкостоящите 
системи

човек когато

- съединенията (молекулите). Тъкмо зарад 
храносмилателни органи залъците се 

разлагат на съставки - както каза Ваня - копТо клет
ките могат да всмукват. И пиенето на вода (водните 
молекули) и вдишването на въздушно-газови моле
кули също е в служба на клетъчния метаболизъм.

Втренчена в беседника, Божанка попита: "Госпо
дин Асене, туй за клетките сега ми е ясно - клетките

това в нашите

Д. С.

Сърбия тича и в Босилеградсе гощават, а хората правят гозба и се наяждат. От 
казаното, обаче, не можах да проумея как човек се 
"храни”с клетки?”

- Малко търпение, госпожо! (Ах, Божанче, Бо- 
жанче!) Вие май се съмнявате в принципите на ОТС? 
Вярвайте, не е лъжа, нашите организми действител
но се "хранят” с клетки, но мълком, неусетно. Нау
ката е установила, че в тялото на човек денонощно 
загиват около 100 милиарда клетки и едновременно 
толкова нови се раждат! Изхабените се разоряват и 
изхвърлят извън организма, а на тяхно място по
стъпват млади, получени чрез деление. По такъв на
чин се възстановяват и поддържат жизнените струк
тури и функции, въобще животът. Нормалното за
местване на изхабени с млади клетки учените на
ричат физиологична регенерация, за разлика от ре- 
паративната регенерация, явяваща се при повреди.

Следователно, в кръвта нито попадат цели чужди 
клетки, нито чужди клетки се залепват за нашите

В манифестацията "Нека тича Сърбия" участваха масово и 
учениците от Основното училище и Гимназията в Босилеград.

В Гимназията и Основното училище оценяват, че манифестацията 
е изпълнила очакванията и по масовостта, и по осъществените резул
тати. от най-малката категория ученици (първокласници), които 
тичаха на разстояние от 200 метра до най-възрастните - гимназистите, 
които тичаха на разстояние от 600 - момичетата и 1000 метра 
Момчетата.

За учениците, които се класираха на първа, втора и трета позиция в 
групите бяха връчени благодарствени писма, а ведно те избориха право 
да се състезават в заключителния етап на манифестацията, който ще се 
проведе на 29 май в Сремска Митровица.

ло.
- Професор Асене - взе думата петата дама - клет

ките се "хранят" с молекули, организмите с клетки... 
Желая да чуя с какво се "хранят” популяциите, ек
осистемите, Биосферата...

- Въздън оратимо за йеденье, па на мене цревата 
почеше да къркаю. Отидо да гьи залъжем с плье- 
скавицу од 10 комата - изпъшка Йосо.

- Тате, бързо реагира Вердо. и на мене цревата 
къркаю!

Прото(ко)колист: С. К.

В следващият брой: С какво се ”хранят” 
висшите биосистеми

М. Я.

СТРЕЛБА

Некоректно отношение към 

” Граничар”Водоравно: 1. Сръбско мъжко 
име. 7. Който се отнася до език. 12. 
Ирландска републиканска армия 
(съкр.). 13. В гръцката митология - 
момче, което намислило да полети 
до слънцето с приготвени от баща му 
Дедал криле. 15. Комуто от алкохола 
се е размътил умът; нетрезвен. 16. 
Българ
Данойлич. 21. Хапливо двукрило

дълги крака (мн.ч.).

ю
©

1$ На 15 и 16 април т.г. в Панчево се пройеде републиканско първен
ство по стрелба със стандартна въздушна пушка за всички категории, 

което СК "Граничар" от Димитровград участва със 6 пионери (3 
пионери и 3 пионерки), 3 девойки и един младеж.

Димитровградските стрелци са пътували пет часа и половина и 
пристигнали там 20 минути преди старта на състезанията. Не малко са 
били изненадани от думите на делегата на състезанието Слободан 
Гаврич, който им съобщил, че те нямат право да се състезават, понеже 
все още го няма бюлетинът от регионалното първенство, на което 
димитровградските стрелци са се класирали. Бюлетинът по-късно бил 
донесен от Драган Радулович от Пирот. Зл щастие тук била.и Магда 
Херолд, известна бивша национална по стрелба, която посредничил^ 
отборът да не бъде върнат назад.

Поради този психологичен натиск димитровградските стрелци, от- 
ръководството е обжалвало организацията и крайните резул

тати. Димитровградските стрелци (вероятно и под влияние на- 
■ случилото-се) не са изпълнили предвидената норма за 1 или 2 кръга, но 
в жалбата, която ще бъде разгледана скоро, се предлага те да бъдат 

съюзното първенство или да бъдат дисквалифицирани всички 
отбори от Нишки регион, на които е било позволено да се състезават.

Ето и резултатите на димитровградчани: Отборно пионерите са се 
класирали на 2о място от 40 отбора. Нормата за съюзното първенство 
е била 165 кръга, а те са осъществили: Борис Виденов - 164, Синиша 
Методиев - 164, Милан Николич - 153 кръга.

В поотделна конкуренция са се състезавали и трима начннающи, 
които на републиканското са изпълнили нормата: Боян Андонов — 151, 
Милян Стефанов - 156 и Дамир Станчев - 163 кръга.

При девойките са постигнати следните резултати: Нела Денчич-320 
кръга, Ивана Шекуларац — 321 и Мария Дойчева 331, като нормата е 
била 348 кръга.

Горан Гогов в категорията юноши е ”убил” 348 , а нормата е била 
352 кръга.

13 1412
©
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232221
©ско мъжко име. 20. Милован

на- 27262524
©0секомо с тънки 

22. Отнасящ се до лихва. 24. Твърд 32292К @Оили костен нарастък по главата на 
някои тревопасни животни. 25. По
падения във футбола. 27. Аница (га
льовно). 28. Меко, благо, слабо (син- 
сръб.). 30. Малкото име на актрисата 
Михич. 32. Иво Андрич. 33. Българ- 

35. Вид папагал. 37.

353433
0©9©

41393»37 ©9©@
носно

ско мъжко име. 
френско модно списание. 38. Съкр
атеното название на италианска дъ- 

39. Иван Клайи.

454342 ©о

4Х
©ржавна телевизия.

41. Мярка за земна повърхнина. 42. 
Човеци, люде (син.). 44.14 и 15 буква 
на азбуката. 46. Внезапно

48. На която е дадена

© взети за

с по-далечната преграда. 40. Град 
във Франция. 43. Трудова организа
ция (съкр.—сръб). 45. 15 и 12 буква 
на азбуката. 47. Първите две букви 
на азбуката.

Решение на к1тъсгослопиц;гга 27
Водоравно: 1. Съболезнование 

12. Оране. 13. "Лакост"14. Рок. 15 
Пианисти. 17. Омоним. 19. АР- 20 
ОК. 21. Ненавист. 23. АО. 24. Ре. 25 
Четива 26. ИЛ. 27. Мит. 29. Сочан 
30. Диреци. 32. Арап. 34. Депо. 36. 
И(вица) Р(ачан). 37. КУ. 38. Ена. 40. 
Олива 42. Ариян. 4^. "Три". 44. Ясен.

наоколо. 11. Инициалите на автор- 
книгата "Музейната сбирка 

Димитровград". 14. 17 и 12 буква 
на азбуката 17. Инициалите на нас
тоящата българска министърка 
културата 18. Сладко хранително из
делие, подготвено от слънчоглед, та
хан, захар и др. (сръб.). 19. Столицата 

Австрия. 21. Велосипед (син.). 23. 
Водопад в САЩ. 24. Ратко Маркович. 
26. Мъжка овца (мн.ч.). 29. Крачка 
(сръб.). 31. Град в Швейцария. 34. 
Малкото име на пилота Лауда. 36. 
Едни български цигари. 37. Отглас, 
отражение на звука при сблъскване

и силно ката на
нападение, 
смелост и сила, която е получила

в

криле. 49; Легендарна шведска 
рок банда.

Отвесно: 1. Драг, скъп (син.). 2. 
Инициалите на настоящия хърват- 

министър—председател. 3. Езеро 
край Санкт Петербург. 4. Еврейски 

5. Фамилното име на японския 
име

поп- на

ски 1 и
храм.

' режисьор Куросава 6. Малкото
сръбската изпълнителка на на- 

— Радоичич. 8. Игор
на
родна музика 
Перович. 9. Който дава 
ва 10. Ядени само по повърхността,

сигнал с гла-
А*Г
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СПО Р т СПО РТ СКРЪБНА ВЕСТ

ФУТБОЛ Нашият мил син
ДРАГАН ЙОВАНОВИЧ - ЙОФА 

келнер от Димитровград
внезапно почина на 10 април 2000 година 
на 41-годишна възраст.

Изразяваме дълбока благодарност 
към многобройните роднини, приятели и 
познати, които споделиха нашата безмер
на жалост.

Саша Марков от "Балкански” в 58 минута

В дерби срещата от 22 кръг на първенството в 
НФЗ се срещнаха второкласираната "Будучност” и 
четвъртокласираният "Балкански”. В качествена иг
ра с много шансове, и четири хубави гола. и отлично 

Голмайстори: С. Петровия в 16 и Тодорович в 84 ^дийство! м=>чт.т завърши наравно. Домакините 
минута за домакините, а Е. Иванов в 14 от пета „ ПО_добри през първото полувреме докато във
Гюров в 68 .за "Балкански” Жълти клотпн,,- ВТ°рото макаР 11 с "грпч по-малко, гостите бяха по- 
Фнлипович и Н. Петровия от "Будучност”. а от "Бал- ДОбР" " К°СЪМ "ЗПуеНаха побеДа- 
кански Рангелов. Марков и Гюров. Червен катрон

На 16 април т.г. на игР»Щето в Първа Кутнна 
пред около 200 зрители и съдия У ища Стояновнч 
ол.Длексииац (9) играха "Будучност" и "Балкан-

Опечалени: майка Снежана, баща Светозар, брат Зоран, 
Даниела и племенници Марко и Й снаха

ована

ВЪЗПОМИНАНИЕ
На 30 април се навършват 6 МЕСЕЦА 

без милата ни майка
СЛАВЕНА РАНГЕЛОВА 

от село Бански дол 
Панихидата ще се извърши на 22 

април в банскодолските гробища.
Времето тече, а болката не стихва. 

Липсваш ни много, но ти си винаги с нас, 
защото те носим в сърцата си

С много обич и тъга: дъщеря Крема и син Денко със семействата си

д.с.

ОКРЪЖНА ФУТБОЛНА ДИВИЗИЯ - 
ВРАНЯ бъде голяма изненада. 

Слабата и неорганизирана игра на своя отбор 
Георгиев обяснява с факта, че отборът му бил иск- 
омплектен, а от младите и неопитни футболисти и не 
е могло да се очаква повече. От друга страна, фут
болистите на "Железничар" още веднъж потвърди
ха. че не случайно се борят за първото място в Дивпз-

"МЛАДОСТ”СЕ"УДАВИ” 
ВЪВ ВРАНСКА БАНЯ

ЖЕЛЕЗНИЧАР" : "МЛАДОСТ" 7:0 (3:0)
Потайните надежди на треньора Георги Георги-

му Да Се завъРнат от Вранскп баня поне В този мач "Младост" игра в следния състав: Д. 
е една спечелена точка не се соъднаха: "Младост" Николов. Н. ЙоПнч, Й. Василев. И. Василев, Б. Вои- 
претърпя истинска футболна катастрофа. Резулта- нович.Д. Насее. М. Георгиев, С. Босилков. М. ЙоПнч. 
тът от /Л), полувреме л:0. красноречиво потвърждава Л. Дннов и С. Стойков, 
това. И ако домакините бяха вкарали още някой гол 

мрежата на босилегрпдския отбор, това нямаше да

пята.

ВЪЗПОМИНАНИЕ 
40 ДНИ 

АНТИЦА 
ВЛАДОВА 
ДИМОВА 

(25. 07. 1908 - 
20. 03. 2000)
3 ГОДИНИ 

ВЛАДА СИМОВ 
ДИМОВ 

(26. 08. 1911 - 
03. 04. 1997)

Тежко и пусто е без вас. Винаги ще си спомняме за вашата 
всеотдайност и безгранична любов. Спете спокойно вечния си 
сън.

м. я.в

СРЪБСКА ФУТБОЛНА 
ДИВИЗИЯ - ГРУПА НИШ

РЕГИОНАЛНА ШАХМАТНА КУПА

ЗА ШК ” ЦАРИБРОД” 8 - 9 МЯСТО
СУРДУЛИЧАНИ 
ПО-ДОБРИ В 
ЮЖНОТО ДЕРБИ

В хотел "МИН" в Сичево от 14-16 април т.г. се проведе 30 юби
лейно сестезание по шахмат за купата на Нишки регион, с участие на 
13 отбора.

След седем кръга по швейцарска система първо място с'20.5 точки 
спечели ШК "Локомотива" от Ниш. ШК "Цариброд" дели 8 и 9 място с 
13.5 точки. За отбора играха Драган Илпч - 3 точки. Милан Митич - 4. 
5. Иван Стоименов - 2. 5. Владица Стояновнч - 3. 5 точки.

По същото време се проведе и турнир по бърз шах мат на който 
най-добър сред димитровградчаните бе Драган Илич с 6.5 точки от 9 
партии, който се класира на 3. - 5 място и спечели награда. В 
състезанието не участва Георги Петров поради болен в семейството.

Като съдия на мача участва и Младен Алексов.

"РАДНИК" : БСК 4:3 (2:1)
В южното дерби на Сръбска 

футболна дивизия - група Ниш. 
между отборите "Радник" от Сур- 
дулнца и "БСК" от Буяновац сур- 
дуличани се представиха като по- 
организиран и по-хомогенен от
бор и съвсем заслужено извоюв
аха победа с две попадения на 3. 
Петрович и по едно на Н. Спасич и 
Радовановнч. С няколко добре от- 
чюренн изстрели домакините и го
стите застрашиха съперническата 
врата и предвестиха. че 2509-те 
зрители, колкото имаше на 
игрището в Сурдулииа. ще 
наблюдават добро футболно пред
ставление.

Благодорните деца: 
Ленха, Стоянка и Тодорка със семействата си

д.с.
ТЪЖЕН ПОМЕН

На 25 април 2000 година се навър
шват 40 тъжни дни от смъртта на 
нашата мила и непрежалима майка, баба 
и прабаба

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 2 май 2000 г. се навършват две 

години от смъртта на нашия мил и неп- 
режалим син. съпруг, баща, свекър, тъст и 
дядо

ЕВГА СТОЯНОВА 
от Долна Любата

БОРИС БОРИСОВ-БОРА 
от Димитровград

Неговия мил лик и добрината, с която 
ни даряваше ще носим вечно в сърцата.

По този повод на 2 май т.г. ще дадем панихида на 
димитровградските гробища. Каним роднини, близки и приятели 
да присъстват.

Тоя ден в 11 часа ще дадем панихида 
в долнолюбатските гробища. Каним род

нини, близки и познати да ни придружат.
Спомените за твоя благороден лик винаги ще пазим в сър-

Домакините първи откриха 
попадение на 3.резултата с 

Петрович. който до края на 
отбеляза още един гол.

цата си.
Поклон пред светлата ти памет!срещата

След десетина минути гостите
Опечалени: дъщерите Васка и Станка със семействата синаизравниха резултата, но до края 

първото полувреме сурдуличани 
вкараха още един гол. 
първото полувреме завърши 

През второто полувреме 
борите продължиха да играят до
бре и отбелязаха още по два гола.

М. Я.

Опечалени: майка Радка, съпруга Горка, син Гроздан, дъщеря 
Вера, зет Драган, онук Деян и останали роднинитака че 

с 2:1. На 23 април 2000 година со навършват Ц 
ШЕСТ ТЪЖНИ МЕСЕЦА от ненадейната Щ 
смърт на моя мил Орат

ВАСИЛ АЛЕКСОВ - ПАРНА 
от Димитровград

В сърцето си винаги що нося неговия || 
светъл лик и доброта!

от-
СКРЪБНА ВЕСТ

На 15 април 2000 година на 66-годиш- 
на възраст почина моята обичана и 
абраоима съпруга

НЕДЕЛЬКА - НЕДЯ ДЕНКОВА 
гимназиална учителка от Ниш

ноз-

ПОПРАВКА ШаНейната смърт остави огромна праз
нота в моя живот. Редят со дни на без
мерна болка и дълбока тъга по ноя, 
на неувяхващи 
городство, обич и доброта.

В миналия брой 1794 на
"Пад-"Брлтство”в статията

колани” прези-
Состра Ана със сомомстиото см

НО И
спомони за нейното бла-

наха първите 
мето на димит- 

Але
на треньора 

ровг радските каратист и
РАПДЖЕЛОВИЧ е

погрешно като ,
рлнд-

ТЪЖЕН ПОМЕН
На 22 април т.г. ща дойде край на тази 

дълга и мъчна година, но никога няма да 
дойдо край на нашата мъка за любимата 
ни и нопрежалима съпруга и майка

ЛЮБИНКА БОЙКОВА 
от с. Градинье (Димитровградско)

Винаги що бъдеш в нашите ранени

Поклон пред светлата й памет!КСЯИДЛр 
отпечатано
Ражмятович. На 1 н 
ЖЕЛОВИЧ и ил

щиняваме поради случа-

Всчно скръбящ съпруг Димитър
читателите

нашата мила и
нопрежалима майка, свекърва, тъща и ба-

Послодно сбогом насе и
йната печатна грешка.

Аштмт/штюиштшми/имттютт^

\ СЪОБЩЕНИЕ |
^ Новата цена иа иек- |
I ролозите и малките < 
? обяви във вестника е 60 ^

I

НЕДЕЛЬКА - НЕДЯ ДЕНКОВА 
гимназиална учителка от Ниш

С непреходна обич, признатолност и 
благодарност вочно що скърбят по 
дъщеря Сножама, син Владко, зот Новица, 
снаха Биляна и внуци Йована и Марко

сърца.
На 15 април в 11 часа иа гробищата в соло Градинье посети

хме нейния гроб и го заляхмо със сълзи.II! 1Я

Опочолони: съпруг Васил и дъщери Наташа и Порицадинара.

Iо Редакцията
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саТиРа * забава

ЦЪРНО-БЕЛО
ТЪРЧАНЬЕ

От кико съм се родил, демек от кико ме йе люлька 
залюляла, я помнила све търчим. Докига бео детище окаоше 
по мене: "Айде Свилене, търчи да донесеш воду от чешмуту!" 
Чешмата беше насред село, цел кьилометар от дома, и я 
грабайе стовнето, па търчи натам, търчи оттам, оти бейоше 
ми на 
оттам!

ручили: "Нийе да мислимо да си натам, а ти да си

После ме приклика деда ми с овцете и говедата и додека 
он надуваше дудукат, мене ме караше да търчим навам- 
натам: "Айде дедин, търчи върни овцете да не улезну у 
Спасовият ръж, айде бегай запри говедата да не упропасте 
Стоименовуту сечину..." Я търчи нагоре, търчи надоле, цел дън 
тека, увечер йедва влачим ногу пред ногу, ка стигнем дома, 
айде пак търчи на чешмуту за воду!

Пойдо на училигце, свако ютро търчи пе-шес кьилометра 
до ньега да не закъснейем, на върчанье пак търчи дома да 
пущим овцете или кравете на пашу, оти деда ми се беше 
прекарал, Бог да га прости. Търчи да стигнем да научим 
увечер уроците, да напишем домашното, това да напраим, 
онова да завършим... Свата работа беше на търчанье.

Ожени се, деца изродимо, ама сви се селе у град и нийе 
че се селимо. Струпамо некикъв ижляк, ама и на село све си 
имайемо. Докига беше жив баща ми, и ньега Бог да прости, 
търчео по-малко, само на суботу и неделю. Ама от кико се 
он прекара мойто търчанье поче през дън, през два Търчи 
до село, търчи до град, дупгу бео загубил. А кико и да не 
търчим кига йедната ми нога у град, а другата на село, йедна 
работа ме чека там, друга у град_.

Изучи децата, изженише и задомише се, я вечимка стану 
за пензию и си реко: "Епа Свилене, свърши се твойето 
търчанье, са че одънеш, че се скрастиш на йедно место, ред 
йе да се поодмориш!" Очеш, ама не било тека писано. Дойде 
лоше време, с пензиюту не може ни половин месец да 
искарам, пак требе да търчим до село, да попритегнем това 
що може да се попритегне, оти све се батисало от кико баща 
ми си отиде. И пак търчанье: нагоре-надоле, натам-навам.. 
Айде я могу и да си свийем пъртушинкьете, ама требе да

закасала по големата

ЦИГАНСКИ ИСТОРИЙКИ

НАШЕ КОЛО - НАШЕ ДЕТЕ! Двама пияници все се блъск
али по пътя. Единият казал:

- Абе, нека мине манифеста
цията и тогава да се прибираме.

(От "Луд труд”)

Гага циганинът събирал дъ
рва в държавната гора в Бучу- 
мет. Видял го горският пазач и 
здравата го "стегнал”:

- Защо береш дърва тука 
бре, ли знаеш дека тая гора йе 
държавна!

- Я откико знам това йе на
ше. Баща ни све отука ни гре- 
йеше! - спокойно отговорил ци
ганинът.

ката:
- Ей, та бащо, сега да имаме 

брашно както нямаме масло, та 
да омесиш една хубава баница!

Циганчето се зарадвало и по
бързало да каже:

- За мене ще е колото в сре-

* * *
В разгара на семеен скандал 

мъж ударил с юмрук по масата и 
попитал жена си:

- Искам да знам кой ко
мандва в тази къща?

- Аз! Защо? - казала на
стръхнала жена му с ръце на кр
ъста.

дата!
Циганката започнала да бие 

циганчето:
- Защо не чакаш баща ти пр

ъв да почне,бре?!
Циганинът пък почнал да уд

ря циганката:
- Та защо го биеш? Наше ко- 

ло - наше дете!

* * *
Циганин внасял въглища 

при един доктор. Когато завър
шил работата, докторът го по
питал колко пари трябва да му 
даде за вложения труд. Цигани
нът му "отрязал” голяма сума и 
докторът възразил:

- Абе, циго, аз не наплащам 
толкова скъпо лекарските си ус-

- А, само питам.* * *
Мъж прави скандал в родил

ното отделение:
- Бебето на жена ми е черно! 

Това е скандално! Положително

* * * помогнем и на децата, оти и она су 
градища, па требе да им се испрати йедно-друго...

Е, еве от некой дън я поче да търчим църно-бело! Не се 
чуди и не ми се смей. И я не съм верувал дека може да се 
търчи обойено, ама и това ми дойде до главу!

Знайеш и сам дека сабале дремката йе най-блага. Тамън 
тека се поунесем, те ти бабата ме сръга у ребрата и почнье: 
"Дидзай се, дошъл йе белият леб, че се разграба за половин 
час, а мене ме болу рукье, не могу да месим!" Я грабам 
торбуту и търчи за бел леб. Тамън га донесем и седнем да 
одморим и испийем кавенце на раат, а она улезне от дворат 
и ме загалати: "Кво си се распоясил кико паша, айде грабай 
торбуту и бегай за църн леб, не се знайе че дойде ли у осам 
или девет и док трепнеш че се разграба.. После кво че дадемо 
на прасето и кокошкьете?" Не ме гледай тека искокорено - 
църният даваю на кокошкьете и на прасето. Ещо ли? Епа 
слушай: кьило трице йе пет, а лебат по два динара и 
половина! Са ми кажи койе йе по-йевтино! И може ли 
трицете с лебат да се сравне, а? Е, ония от общинуту се 
досетили, па кажу: може, ама само по два леба! Бабата па ми 
йе заручила без три-четри да се не върчам. И я, айде Свилене, 
търчи по камиончето що раскаруйе от йедну до другу, па и 
до трету продавницу. Стану бре Манчо, кико окаоше ония 
що млого търче... маратонци. Оно истина ти требе мотор да 
стигнеш

Едно циганче се хвалило:
- Та наш баща беше много ум

ен. Всичко знаеше и всичко пред
сказваше. Когато наближим някой 
дол, наш баща рече: ”В тоя дол или 
има вода, или няма вода!” И наи
стина - когато пристигнем в дола, в 
него или има, или няма вода!

е направена смяна!
- Положително е направена 

смяна - потвърждава гинеколо
гът, - нолуги... преди девет месеца..

А циганинът му отговорил:
- Господин доктуре, та кой

колко си е учил!* * *
- Момченце, защо през нощ

та си още на улицата?
- Как така защо? Та аз не съмЗаписал: Владимир Иванов, 

ДимитровградЦиганин продумал на циган- женен!
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навреме и насвакуде. И докига бре Манчо, докига? 
Я стиго само да издумам: "Е, Свилене, ква те йе залюляла 

- теквая че те долюля!"
Че търчим, чуием дошъл зейтин! - рече Свилен и запраши 

къмто чаршиюту.
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